TTO the Nehalennia way!
Tweetalig onderwijs

Al meer dan 15 jaar wordt op Nehalennia in de bovenbouw Cambridge English tot op het
hoogste niveau gegeven. De beste voorbereiding hierop is TTO volgen in de onderbouw.
Als TTO-leerling krijg je ongeveer de helft van de lessen in het Engels. Het niveau waarop les
wordt gegeven is gelijk aan dat van het reguliere vwo.
“TTO verruimt met EIO (European and International Orientation) je blik op de wereld.”

Voor wie?

NEHALENNIA SSG

TTO wordt gegeven in de eerste drie leerjaren
van atheneum en gymnasium, en is bedoeld
voor leerlingen met een positief VWO-advies,
die een extra uitdaging willen. Je krijgt extra
Engels. De andere vakken die in het Engels worden gegeven zijn: wiskunde, aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde,
economie, gymnastiek en muziek. Hierdoor
bouw je een zeer brede kennis van het Engels
op (spreken, lezen, luisteren, vocabulaire en
grammatica).

De docenten

De TTO-docenten zijn bij voorkeur ‘native speakers’. Ze hebben een speciale opleiding gevolgd,
opdat hun Engels het vereiste niveau heeft. Ze
gebruiken activerende werkvormen, waarbij de
leerling veel aan het woord komt, vanzelfsprekend in het Engels.

Kwaliteit

b

Een school die TTO aanbiedt, moet aan strenge
kwaliteitseisen van het Europees Platform voldoen. Iedere vijf jaar inspecteert dit EP onze
TTO-afdeling om de kwaliteit te garanderen.

Wijde blik
EIO

TTO + Cambridge English vergroten je kansen
op toelating tot een vervolgstudie in het buitenland, maar de belangrijkste reden om voor TTO
te kiezen, is dat het je blik op de samenleving
verruimt, bv. doordat je met scholen over de
hele wereld aan projecten werkt.
Dat doe je via EIO. Deze Europese en internationale oriëntatie is één van de pijlers van TTO
en heeft als doel leerlingen voor te bereiden op
een steeds internationaler wordende wereld.
Via projecten kom je in aanraking met verschillende culturen. Ook de uitwisselingen en internationale reizen horen bij EIO. Mede daardoor
leer je omgaan met verschillen, een belangrijke
vaardigheid voor welke vervolgopleiding ook.

Taalvaardig

De ervaring leert dat de taalvaardigheid van
TTO-leerlingen toeneemt. Angst voor een afnemende kennis van het Nederlands is dus onnodig. Sommige vakken blijven in het Nederlands
en in de bovenbouw geldt dat voor alle vakken
in verband met het eindexamen.
Behalve voor Cambridge English natuurlijk.
Lees de aparte flyer over dit sublieme vervolg
op TTO, dat Nehalennia biedt.

