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Voorwaarden deelname tto-programma 2019-2022 – 3 schooljaren 
 
Door ondertekening van dit document gaat u akkoord met de voorwaarden van het tto-programma. 
 
Naam leerling:     Opleiding:  
 
De tto-leerling heeft extra motivatie en inzet nodig om zelfstandig thuis of op school te werken. Binnen 
het tto-programma werken we met Taal- en EIO- (Europeanisering en Internationalisering) portfolio’s 
en maakt de leerling digitaal extra lees- en kijkopdrachten. De leerling krijgt een beoordeling op het 
rapport voor de portfolio’s. Voor het vak Engels wordt het cijfer mede bepaald door het maken van 
voldoende digitale opdrachten. 
 
Van de tto-leerling wordt verwacht dat hij/zij:  
• tijdens de tto-lessen Engels spreekt, zowel met docenten als met leerlingen; 

 het Engels spreken in de lessen is erg belangrijk. De leerling wordt beoordeeld voor Engels 
spreken, begrijpen en luisteren, waarvoor hij/zij in periode 2, 3 en 4 een assessment krijgt; 

 de leerling wordt door de docenten gemotiveerd tot het spreken van Engels; 
 als hij/zij geen Engels spreekt tijdens de tto-lessen, wordt er een rode kaart gegeven, 
    na drie rode kaarten vindt er een gesprek plaats met de mentor, de ouders en de leerling; 

• thuis, met ouders, broers/zusjes regelmatig Engels spreekt; 
• tijdens vakanties de kans krijgt en benut om Engels te spreken; 
• naar BBC-programma’s kijkt en spelletjes en oefeningen doet op de BBC English site; 
• Engelse tijdschriften leest en (om te beginnen makkelijke) Engelse boeken.  
 
Voor het tto gelden de volgende overgangsnormen: 
• De leerling moet voldoen aan de bevorderingseisen, zoals vastgelegd in de bevorderingstabel van 

atheneum-tto of gymnasium-tto. 
• Het cijfer voor Engels moet minimaal een 6,0 zijn en “Motivation Bilingual Education” een 

voldoende. Indien “Motivation Bilingual Education” na periode 2 niet voldoende is, maken de 
leerling, de ouders en de school bindende afspraken om dit op een voldoende niveau in periode 3 
en 4 te krijgen. Indien deze afspraken door de leerling niet nagekomen worden, krijgt hij/zij een 
negatief bindend studieadvies voor het tto. 

• Voor de vakken die in het Engels gegeven worden (biology, geography, history, mathematics en het 
gemiddelde combinatiecijfer van arts-craft-design, physical education, drama, religion en debating) 
moet de leerling minimaal een 6,0 scoren om te kunnen worden bevorderd naar de volgende tto-
klas, of IBV4 na klas tto-3. 

• Er mogen maximaal twee 5-en of één 4 worden gescoord voor alle tto-vakken (afgerond op hele 
cijfers). 

 
Indien de leerling lager dan een 6 voor Engels scoort op het rapport, volgt hij/zij de eventueel 
aangeboden Extra Engelse Lessen (Extra English Tuition ofwel EET). Deze lessen vinden veelal tijdens 
een tussenuur of na schooltijd plaats.  
De tto-leerling krijgt minimaal één keer per jaar een taalniveautoets om het ERK-niveau (Europees 
Referentie Kader) te bepalen. Ter voorbereiding oefent de leerling thuis op internetsites (o.a. 
Holmwoods). De school zorgt voor de inlogcode op deze site. 
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In tto-2 wordt een reis naar Engeland georganiseerd en, indien mogelijk, in tto-2 (ontvangst) en tto-3 
(bezoek) een uitwisselingsprogramma met leerlingen van een school in het buitenland.  
 Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan voorbereidingsactiviteiten en aan de 

reis zelf.  
 Van de ouders wordt verwacht, dat zij onderdak bieden aan deelnemende leerlingen uit het 

buitenland. Uiteraard slapen jongens niet bij meisjes op de kamer en omgekeerd.  
 Wij kunnen niet garanderen dat een meisje met een meisje en een jongen met een jongen wordt 

gecombineerd. Regelmatig is het aantal jongens-meisjes niet precies hetzelfde als dat bij ons.  
 
De tto-leerling werkt enthousiast mee aan extra-curriculaire activiteiten, zoals Engelstalig toneel (o.a. 
The Little Victorians - een workshop ‘s avonds voor ouders en leerlingen -, de cricket clinic, speaking 
contests, projecten over burgerschap etc.). Deelname aan alle, voor de klas georganiseerde, tto-
activiteiten is verplicht. 
 
In tto-3 neemt de leerling verplicht deel aan een stage van een week, hetzij in een Engelstalig bedrijf in 
Nederland of een Engelstalig bedrijf in het buitenland. Aan de ouders wordt gevraagd tijdig te helpen 
zoeken naar een geschikt stageadres.  
 
Indien de leerling dyslectisch is, geldt uiteraard ook in het tto het dyslexieprotocol van de school (zie 
website revius.nl). Echter, de leerling moet wel het geldende tto-taalniveau behalen aan het eind van 
tto-3 (B2 van het Europees Referentie Kader / Common European Framework) en dit bewijzen tijdens 
het FCE-examen; First Certificate in English). 
 
De verplichte ouderbijdrage voor tto en IB  
De ouderbijdrage voor tto- en IB-leerlingen is een verplichte bijdrage. Deze kosten worden jaarlijks 
vastgesteld, met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de school. 
Het tweetalig onderwijs is duurder dan de normale vwo-opleiding, omdat het tto- en IB-onderwijs extra 
kosten voor personeel en leermiddelen heeft en door de internationale uitwisselingsprogramma’s. 
Hiervoor ontvangt u in oktober van het schooljaar een factuur.  
Indien deelname aan de tto-opleiding door deze verplichte kosten niet mogelijk is, dan kan er contact 
worden opgenomen met de conrector mevrouw Eline Grammatikas: e.grammatikas@reviusdoorn.nl 
Het kostenoverzicht en bijbehorende documenten voor het komend schooljaar worden begin juli 
gepubliceerd op onze site: revius.nl – Ouders – Ouderbijdrage. 
 
Voor akkoord handtekening  Ouder/verzorger   Datum 
 
Naam ouder:______________________________________  ______/______/______ 
* vader / moeder / verzorger  (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 Voor akkoord handtekening  Leerling    Datum 
 
Naam leerling:_____________________________________       ______/______/______ 
 
 Wij verzoeken de leerling één exemplaar ondertekend in te leveren bij mevrouw Carla van Wissen 

op de kennismakingsmiddag dinsdag 2 juli 2019.  
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