Tweetalig onderwijs op het Revius Lyceum Doorn
Bilingual education at the Revius Lyceum Doorn
schooljaar - schoolyear 2022-2023

Houd jij van een uitdaging en van Engels?
Dan zit je bij ons goed. Op het Revius Lyceum is het
mogelijk tweetalig vwo te volgen. De opleiding wordt
aangeboden in klas 1 tot en met 6 en is te
combineren met gymnasium of atheneum.
Het is een uitdagende, afwisselende opleiding voor
leerlingen die veel aankunnen. Je leert tijdens je ttoopleiding uitstekend Engels en je krijgt een goede
voorbereiding voor heel veel (internationale) studies.

Wat houdt de tto-opleiding in?
Vanaf het moment dat je bij ons in de brugklas komt,
helpen onze tto-docenten je om de schoolvakken in
het Engels te doen. Aan het begin van het schooljaar
organiseren we een Engelstalige introductiedag. De
meeste tto-leerlingen zijn al voor de herfstvakantie zo
goed in Engels, dat ze zonder hulp de lessen in het
Engels kunnen volgen.
Zestig procent van de schoolvakken in de onderbouw
is in het Engels, waardoor je de taal heel goed leert
gebruiken. Het gaat in de onderbouw om de vakken
Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, beeldende vorming, godsdienst,
debatteren en lichamelijke opvoeding.
Naast de schoolvakken doe je mee aan andere
leerzame en leuke activiteiten om kennis te maken
met de Engelstalige wereld. Je kunt hierbij denken
aan theaterworkshops, een Engelstalige activiteiten
dag, een talenreis, een werkervaringsweek in het
buitenland en een uitwisseling. De talenreis naar ZuidEngeland vindt plaats in de tweede klas. Tijdens die
reis loop je onder andere mee op een Engelse school
en breng je een bezoek aan de universiteitsstad
Oxford. In de vierde klas doe je mee aan een
uitwisselingsprogramma met een buitenlandse
school.

Are you up for a challenge? Do you like
English?
Then the Revius Lyceum is the place to be!
We offer six years of bilingual vwo (tto) at both
Gymnasium (Grammar School) and Atheneum level.
The bilingual stream at our school is a challenging and
diverse educational programme, during which you will
gain knowledge in new subjects while simultaneously
improving your English. This, of course, is very
important in preparation for future (international)
studies.

What does bilingual education involve?
From the moment you enter our bilingual classes, our
teachers will help you do the subjects in English. At the
beginning of the school year, we organise an Englishspoken introduction day. Most bilingual students
already have a high standard of English before the
autumn break, so they will be able to understand the
lessons in English without needing extra support.
Sixty percent of the school subjects in the lower forms
are taught in English. These include:
Mathematics, biology, geography, history, arts crafts
and design, religion, debating, physical education and
English, of course.
Apart from attending classes in English, you will
participate in all kinds of educational, fun activities to
get to know more about the English-speaking world.
We organise theatre workshops, an English activity
day, a language trip, work experience abroad and an
exchange programme. The language trip to SouthEngland takes place in the second year. During this trip
you will participate in activities at an English school
and you will visit the University of Oxford.
Our exchange programme with students from a school
abroad takes place in year 4.

Tto: waardevol en leuk

Bilingual education: valuable and fun

Engels speelt in onze maatschappij een steeds
grotere rol, bijvoorbeeld in computerprogramma’s,
games, muziek. Ook in veel organisaties en bedrijven
is Engels de voertaal en steeds meer opleidingen zijn
grotendeels in het Engels. Voor veel studies moet je
Engelstalige studieboeken en Engelstalige teksten
lezen.

English plays an increasingly important role in our
society, for example in computer programmes, games
and music. In many companies English is the language
of communication and an increasing number of
studies are taught in English. During many university
studies you will be required to read a lot of English
books and texts.

Ook in de bovenbouw van het tto wordt een aantal
vakken in het Engels gegeven en staan de vakken IBEngels en Global Perspectives centraal. Bij IB leer je
het Engels op hoog niveau te gebruiken en je
bespreekt internationale onderwerpen, waarbij je
teksten en allerlei publicaties op het internet kritisch
gaat lezen. Je leert goede essays te schrijven en
presentaties te houden. We besteden aandacht aan
Debating (o.a. deelname aan een MUN op school of in
het buitenland) en je kunt meedoen aan spreek- en
schrijfwedstrijden.

In the upper forms of bilingual education, a number of
subjects are taught in English, with IB-English and
Global Perspectives playing a central role. During the
IB (International Baccalaureate) classes you will be
prepared for an international exam at native English
level and you will discuss international subjects, while
at the same time becoming more critical and mediaminded. You will practise writing high level essays and
delivering speeches. Debating is an important part of
the programme, too. You will take part in an MUN
(Modern United Nations) at school or abroad, and you
can participate in speaking- and writing contests.

Bij het vak Global Perspectives werk je aan
belangrijke vragen die de wereld momenteel
bezighouden, zoals het klimaat, discriminatie, geweld
tegen bevolkingsgroepen, mensenrechten en
armoede. Het vak wordt gegeven door docenten van
verschillende schoolvakken, zoals aardrijkskunde,
geschiedenis, filosofie en godsdienst. Je leert bij dit
vak belangrijke vaardigheden: Je mening geven op
basis van goede argumenten, samenwerken en,
uiteraard, schrijven en presenteren in het Engels. De
vakken IB en Global Perspectives bereiden je
uitstekend voor op een (internationale) studie aan de
universiteit.

The subject Global Perspectives involves important
matters that people are facing nowadays: climate
change, discrimination, violence, cultural differences,
human rights and poverty. GP is taught by teachers of
different subjects, such as geography, history,
philosophy and religion. You will learn different skills:
using sound arguments to express your opinion,
cooperating with other students and, of course, writing
and presenting in English.
The subjects IB and Global Perspectives are
very important in preparation for future (international)
studies!

Extra diploma’s

Extra diplomas

Naast je vwo-diploma behaal je vijf internationaal
erkende diploma’s:
Onderbouw:
- B2 First Cambridge First (FCE)
Bovenbouw:
- C1 Cambridge Advanced (CAE)
- C2 Cambridge Proficiency (CPE)
- International Baccalaureate (IB) Certificate

Next to your vwo-diploma, you will obtain five
internationally recognised diplomas:
First years of bilingual education:
- B2 First Cambridge First (FCE)
Final years of bilingual education:
- C1 Cambridge Advanced (CAE)
- C2 Cambridge Proficiency (CPE)
- International Baccalaureate (IB) Certificate

English Language and Literature
- Cambridge Global Perspectives A-level

English Language and Literature
- Cambridge Global Perspectives A-level

Wat vragen we van jou?

What is expected of you?

Eigenschappen nodig om tto te volgen zijn:
• Zin
• Inzet
• Motivatie
• Doorzettingsvermogen

Personal qualities needed to do bilingual education:
• Interest
• Effort
• Motivation
• Perseverance

Het tweetalig onderwijs is bedoeld voor leerlingen die
het vwo goed aankunnen, van uitdagingen houden en
een vwo-advies van de basisschool hebben.

Erkenning
Ons tweetalig onderwijs is erkend door het Nuffic.
Wij zijn tto Junior School en in de nabije toekomst tto
Senior School. Dat betekent dat de leerlingen die in
schooljaar 22-23 tto kiezen een zesjarige ttoopleiding krijgen.
Het Revius Lyceum is:
- Cambridge English Language Assessment
Preparation Centre
- European Ambassador School
- Officieel erkende IB school (via het Nuffic)
- Cambridge School voor Global Perspectives

Bilingual education is meant for students who feel
confident in their ability at a vwo level, like challenges
and have bilingual vwo advice from their primary
school.

Certified School
Our bilingual education is officially recognised by
Nuffic.
We are a tto Junior School and, in the near future: tto
Senior School. This means that students who enter the
bilingual stream in schoolyear 22-23 will do six years
of bilingual education.
The Revius Lyceum is a
- Cambridge English Language Assessment
Preparation Centre
- European Ambassador School
- International Baccalaureate school (through
Nuffic)
- Cambridge School for Global Perspectives

Aanmelden en meer informatie

Admission and further information

Ben je enthousiast over de tweetalige vwo-opleiding
en wil je je daarvoor aanmelden, laat dat dan weten
aan je leerkracht van groep 8. De aanmelding loopt
via de basisschool.

Have you become enthusiastic about our bilingual
stream and would you like to register? Inform the form
teacher of group 8. Admission is via primary school.

Kijk ook op
https://www.reviusdoorn.nl
of: https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetaligonderwijs
en:
https://www.nuffic.nl/nieuws/het-heel-fijn-om-alseen-native-te-kunnen-spreken

More information can be found at:
https://www.reviusdoorn.nl
or:
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetaligonderwijs
and:
https://www.nuffic.nl/nieuws/het-heel-fijn-om-als-eennative-te-kunnen-spreken

Kosten

Costs

Tweetalig onderwijs wordt door de overheid niet apart
bekostigd, terwijl de kosten hoger zijn dan die van de
normale vwo-opleiding. Je krijgt extra vakken, ander
leermateriaal, je gaat op excursies en je doet mee aan
internationale uitwisselingsprogramma’s. Daarom
vragen we een extra ouderbijdrage. Hieronder een
overzicht van de verplichte kosten (tenzij aangegeven
als optioneel).
In het geval dat deelname aan tto door deze kosten
niet mogelijk is, kan contact opgenomen worden met
conrector mevrouw Grammatikas:
e.grammatikas@reviusdoorn.nl

Bilingual education costs are higher than those for the
regular vwo education and are not paid for by the
government. There are more subjects, other lesson
materials, outings and international exchange
programmes, which all cost extra. That is why we ask
for a compulsory contribution (unless noted as
‘optioneel’), as outlined below.
If the contribution makes participating in our bilingual
education programme impossible, please contact
conrector Mrs. Grammatikas:
e.grammatikas@reviusdoorn.nl

Algemene tto-bijdrage

Extra jaarlijkse ouderbijdrage per jaar per leerling

€327*

Extra klas 1

Introductie, activiteitendag, toneel, cricket, human rights-project

€104*

Extra klas 2

Taal- en cultuurreis, activiteitendag speaking contest, human rights

€414*

Extra klas 3

First Cambridge Examen (FCE), speaking contest, human rights

€251*

Extra klas 4

Uitwisselingsprogramma (2 weken: in buitenland en hier)

€560*

Extra klas 5

War Poetry workshop

€ 15*

Extra klas 6

Workshops IB6, examen GP, examen IB

€365*

Optioneel klas 4

Reis London/CamMUN

€400*

Optioneel klas 4

Cambridge Advanced Examen (CAE)

€245*

Optioneel klas 5

Cambridge Proficiency Examen (CPE)

€265*

*voor alle genoemde bedragen geldt dat het een realistische inschatting is, maar dat de werkelijke kosten in enige
mate kunnen afwijken.

De uitgebreide toelatingscriteria zijn te vinden op www.revius.nl/groep-8/aanmelden
More elaborate information about admission is to be found at: www.revius.nl/groep-8/aanmelden
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