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Voorwoord
In het jaar 2000 is het Isendoorn College gestart met een nieuwe opleiding:
een tweetalige vwo-stroom. Sinds 2003 kunnen ook leerlingen op havo-niveau
tweetalig onderwijs volgen en sinds het schooljaar 2016/2017 bieden we ook op
mavo-niveau een volwaardig tweetalig programma aan.
De ontwikkeling van een tweetalige opleiding is een logische stap voor het
Isendoorn College. De school heeft zich de afgelopen jaren namelijk geprofileerd
als een school die leerlingen op een zo breed mogelijk vlak en op een zo hoog
mogelijk niveau uitdaagt. Met een tweetalige opleiding kunnen we leerlingen
optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding, waarbij we de intellectuele en
culturele ontplooiing voorop stellen.
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We werken met succes aan onze tweetalige opleidingen. Daarvoor ontvingen
we op 15 september 2004 het TTO Junior School Certificaat. Na bezoek van de
visitatiecommissie van het Europees Platform – in het najaar van 2007 – ontving
het Isendoorn College het TTO Senior School Certificaat.
De afgelopen jaren bestond er in de mavo-afdeling al de zogenaamde Wereldklas,
waar leerlingen extra lessen Engels, conversation en drama volgden en waarin al
gedeeltelijk Engelstalige projecten werden gedraaid.
Door de groeiende vraag van leerlingen en ouders naar een tweetalige mavostroom en het door Nuffic geformuleerde uitgangspunt dat elk kind in Nederland
binnen een straal van 25 kilometer op elk niveau een tweetalige opleiding zou
moeten kunnen volgen, hebben wij als school besloten deze uitdaging aan te
gaan. Met de ruime ervaring in tweetalig onderwijs en de bestaande stevige mavoafdeling zien wij het als een zeer haalbare uitdaging om een gedegen, leuke en op
de toekomst gerichte TTO mavo neer te zetten.
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Ticket to
the world

Een wereldtaal
Engels: een wereldtaal
Het Engels wordt steeds vaker gezien als de belangrijkste taal in de wereld.
Zakenmensen en organisaties in de Europese Unie gebruiken het Engels meer
en meer als voertaal. Je hebt misschien gemerkt dat er ook in het Nederlands
steeds meer Engelse woorden en uitdrukkingen komen. De invloed van de
Engelstalige muziek en de computer met alle Engelse termen die deze met zich
meebrengt, is duidelijk in het Nederlands te merken. Nederland richt zich steeds
meer op het buitenland. Het Isendoorn College gaat hierin mee door een brede
tweetalige opleiding aan te bieden.

Nederland in de toekomst
In ons land is het goed te merken dat we ons bij de Europese Unie hebben
aangesloten. Dit is ook van invloed op het gebruik van het Engels. Je merkt
bijvoorbeeld dat de overheid, het bedrijfsleven en allerlei organisaties meer
behoefte hebben aan internationaal opgeleid personeel. Het onderwijs moet
jongeren opleiden die geschikt zijn voor dit soort internationaal gericht werk.
Als Engels als het ware je tweede moedertaal is, heb je meer kans op een MBO,
of daarna op een HBO, een internationaal gerichte studie te gaan volgen.
Daarnaast kun je je stages en eventueel je werk misschien wel in het buitenland
gaan doen.
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Nuffic voor het Nederlands Onderwijs
Sinds het begin van de jaren negentig zijn er steeds meer scholen in Nederland
die tweetalig onderwijs aanbieden. Nuffic voor het Nederlands Onderwijs
is een organisatie die de plannen van de overheid uitvoert wat betreft
internationalisering. Deze organisatie stimuleert scholen die kiezen voor
tweetalig onderwijs om goed samen te werken binnen een speciaal hiervoor
opgericht netwerk. In 2014 bestond dit netwerk voor TTO-onderwijs 25 jaar.
Ook geeft het Platform subsidies voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerstof
en de opleiding/scholing van TTO-docenten.
Nuffic merkte op dat onze TTO-opleiding gedegen in elkaar zit. De activiteiten
gericht op internationalisering die we daarnaast organiseren, krijgen een pluim.
Bij ons krijgen steeds meer leerlingen de kans zich voor te bereiden op een
internationaal gerichte toekomst.

Wat is TTO?
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Wat is TTO (TweeTalig Onderwijs)?
De afkorting TTO betekent tweetalig onderwijs. De stof die behandeld wordt, is ongeveer
hetzelfde als bij de ‘gewone’ mavo. TTO-leerlingen halen na vier jaar ook gewoon een
mavo-diploma.
Wel is het anders dat tijdens de eerste twee jaar van een tweetalige stroom meer dan de
helft van de vakken in het Engels wordt gegeven. In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) is
dat minder, maar nog steeds krijgen de leerlingen een aantal vakken in het Engels. We
gebruiken zoveel mogelijk originele Engelstalige methodes.
Deze manier van lesgeven wordt ook wel eens ‘immersie-onderwijs’ genoemd. Dat
betekent dat je vanaf het begin wordt ‘ondergedompeld’ in de Engelse taal. De andere
helft van de vakken wordt in het Nederlands of in de doeltaal (bijvoorbeeld Frans of Duits)
gegeven. We hebben gemerkt dat leerlingen het Engels al snel geen echt probleem meer
vinden, ook al vraagt het extra inspanning en is het vooral in het begin wel even wennen.
Binnen het door Nuffic georganiseerde Netwerk voor Tweetalig Onderwijs is besloten dat
het Anglia Certificate voor Engels een mooie, formele afsluiting van de opleiding is, omdat
dit een certificaat is met extra internationaal aanzien. Gedurende je TTO mavo-opleiding
zul je op verschillende momenten een Anglia-examen afleggen op het niveau dat bij jou
past. Dat kan dus aan het einde van de TTO mavo-opleiding ook op havo-niveau zijn.

Your world
of English
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Taalontwikkeling en vergroten van het denkvermogen
Engels leren terwijl je gewoon met andere vakken bezig bent: CLIL (Content
and Language Integrated Learning), de lesinhoud en de taalkennis worden
geïntegreerd aangebracht. Je leert ook Engels terwijl je bij geschiedenis of
biologie met de leerstof bezig bent. Je docenten Engels en de docenten van
andere vakken die in het Engels worden aangeboden, stemmen het Engels dat ze
gebruiken met elkaar af, zodat je niet alleen bij Engels aan je niveau van Engels
werkt, maar bij wijze van spreken ook spelenderwijs (aldoende) bij de andere
vakken.
Een bijkomend voordeel is dat tweetalig onderwijs een extra beroep doet op
je hersenen. Je denkvermogen neemt toe en dit bevordert je concentratie.
Daarnaast zullen er in de TTO-lessen veel activerende werkvormen worden
aangeboden die goed zijn voor de taalontwikkeling en tevens voor je concentratie,
denkvermogen en je planning en organisatie.
Kortom, tweetalig onderwijs levert een extra bijdrage aan je schoolsucces!

Isendoorn
en TTO
Isendoorn en TTO
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Toen we in augustus 2016 met het tweetalig mavo/havo startten, hadden we
meteen twee brugklassen. Inmiddels hebben we al vier jaar op rij naast twee of
drie reguliere brugklassen mavo/havo ook minimaal twee TTO-brugklassen mavo/
havo.
Als je kiest voor tweetalig mavo kom je in de eerste twee jaren in een tweetalige
mavo/havo-klas. Na het tweede jaar kun je doorstromen naar een derde klas
tweetalig havo of je gaat verder in de derde van tweetalig mavo. Het verschil
met de andere mavo/havo-brugklassen is dat je meer dan de helft van de vakken
tijdens de eerste twee jaar in het Engels krijgt. Ook kom je vaker in aanraking met
andere culturen vanwege het internationale karakter van het TTO en word je nog
meer uitgedaagd door allerlei extra activiteiten.
In de bovenbouw van tweetalig mavo en tweetalig havo krijg je nog ruim 30% van
je vakken in het Engels en zijn er nog allerlei extra activiteiten die horen bij je TTOopleiding.
Binnen het TTO krijg je de kans je breed te ontwikkelen. Daarom krijg je les in
het Engels en krijg je te maken met meer internationale contacten, door een reis
naar Londen, een uitwisseling en/of een internationale stage en nog vele andere
activiteiten waarin je echt wordt uitgedaagd.
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Join the TTO
family of the
Isendoorn
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Grab
your
chance

Docenten & ouders
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De docenten
De docenten die lesgeven in het TTO zijn voornamelijk Nederlandse docenten.
Ze vinden het leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan en daarom hebben ze
zich opgegeven om mee te doen. Om zich goed voor te bereiden hebben ze een
intensieve taaltraining gevolgd, zodat ze in vloeiend Engels les kunnen geven. Om
te zorgen dat hun Engels nog verder verbetert, blijven ze bezig met nascholing,
zowel in binnen- als buitenland.
Docenten en gastdocenten die hun hele leven al Engels spreken, zogenaamde
‘native speakers’, zorgen ervoor dat er aan de leerlingen het een en ander van de
Engelstalige cultuur wordt overgebracht. Als de kans zich voordoet, nodigen we
gastsprekers uit die de leerlingen inspireren.

De ouders
Vanaf het begin zullen de ouders zich sterk betrokken voelen bij de gang van
zaken rond het TTO. De school organiseert regelmatig informatieavonden voor de
ouders. Uiteraard zijn we altijd blij met een actieve betrokkenheid van ouders op
allerlei terreinen, zoals bij bijzondere projecten, reizen, excursies en activiteiten op
school.

Toelating
en bijdrage
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Toelating
Om op het TTO toegelaten te worden, moet je in ieder geval een goed
gemotiveerde leerling zijn. Je moet echt zin hebben om te leren en om na
verloop van tijd vloeiend Engels te kunnen spreken. Als TTO’er zie je in dat je met
een goede beheersing van de Engelse taal zowel in je vervolgopleiding als later
gemakkelijker in het buitenland kunt studeren en werken.
Je moet het TTO-onderwijs dus willen, maar ook aankunnen. Daarom vragen
we je leerkracht uit groep 8 of de directeur van de basisschool om informatie.
Voor TTO mavo moet hij of zij een uitgesproken mavo-advies geven en je moet
een passende score in het leerlingvolgsysteem van de basisschool hebben voor
taalonderdelen.
Wanneer je bent aangemeld, kijken we of we je daadwerkelijk bij het TTO kunnen
inschrijven. Bij twijfel neemt de afdelingsleider contact op met de basisschool.
Daarna laten we je zo snel mogelijk weten of je bent aangenomen.

De TTO-bijdrage
De tweetalige opleiding biedt iets extra’s en is dan ook duurder dan de gewone
mavo- of havo-opleiding. De school vraagt de ouders de normale ouderbijdrage
te betalen en daarbij een bijzondere TTO-bijdrage van € 370,- per jaar. Deze
bijdrage kan gespreid, in 3 termijnen, worden betaald gedurende het schooljaar en
is bedoeld voor leermiddelen, extra personeelskosten, extra excursies binnen de
TTO-opleiding, stages en andere activiteiten.
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Go
global

Alles op een rij
Alles op een rij
De helft van de lessen in het Engels
Extra uren Engels
Speciaal opgeleide docenten
Engelandreis
Extra begeleiding
Vloeiend in het spreken van Engels
Internationaliseringsactiviteiten
Talentlessen
Erkende internationale certificaten op elk niveau
Anglia-certificaat
TTO mavo-certificaat
Uitwisselingsweek
Plus-document bij je diploma
Internationaliseringscertificaat bij je diploma
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Toelatingseisen voor tweetalig mavo
Een stevig mavo-advies
Een passende score in het leerlingvolgsysteem van de basisschool voor
taalonderdelen
Motivatie
Extra belasting
Engelse studieboeken
Extra inzet
Extra kosten
TTO-bijdrage € 370,- per jaar (exclusief de reguliere ouderbijdrage en kosten voor
de iPad)
Inlichtingen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met:
Mevr. L. Visser (afdelingsleider 1, 2 (t)mavo/havo en 3, 4 (t)mavo)
Tel. 0575-760760
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Open huis
Zaterdag 18 januari 2020
(van 9.00 uur tot 14.00 uur)

High Tea (voorlichtingsmiddag TTO)
Zondag 16 februari 2020
(van 15.00 uur tot 17.00 uur)

Minilessen iPad
Dinsdag 4 februari 2020
(van 19.00 uur tot 21.30 uur)

Voorlichtingsmiddag TTO
Datum: zondag 16 februari 2020
Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur
Graag van tevoren per e-mail of telefonisch
opgeven bij dhr. M. van Hardeveld:
administratie@isendoorn.nl
0575-760760

Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld
Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld
Telefoon: 0575 760 760
E-mail: administratie@isendoorn.nl
info@isendoorn.nl
Internet: www.isendoorn.nl
Bank: Rabobank Warnsveld
37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

