Tweetalig onderwijs op het Revius Lyceum Doorn
Bilingual education at the Revius Lyceum Doorn
schooljaar - schoolyear 2018-2019

Houd jij van een uitdaging en van Engels?

Do you like English? Are you up for a challenge?

Dan zit je bij ons goed. Op het tweetalig vwo en het
tweetalig gymnasium wordt de helft van de lessen in het
Engels gegeven. Op die manier leer je steeds beter
Engels, terwijl je met een ander vak bezig bent. Als je
kiest voor TTO, dan kun je kiezen voor de tweetalige
atheneum- of gymnasium brugklas. Vanaf de
kerstvakantie spreek je in het Engels met elkaar. Hou je
van reizen en van andere mensen ontmoeten? Vind je
het leuk om in een andere taal te spreken? Ben je bereid
hard te werken en veel uit je opleiding te halen? Wil je
graag goed zijn in de dingen die je doet? Kies dan voor
TTO!

Then bilingual VWO (TTO) is the programme for you.
At both Gymnasium (Grammar School) and Atheneum
level half of your curricular subjects are taught in
English. Thus you will be gaining knowledge in new
subjects while simultaneously improving your English. If
you decide to do TTO you can choose either bilingual
Atheneum or Gymnasium during the first year. From
Christmas onwards you will only speak English. Are you
fond of travelling and meeting people? Do you enjoy
speaking a foreign language? Are you prepared to work
hard and get the most out of your education? Would you
like to reach your full potential? Choose TTO!

Na de brugklas

Second year of secondary education

Na de brugklas stroom je door naar het Veelzijdig VWO.
Je gaat dan naar de tweede klas tweetalig atheneum of
tweetalig gymnasium.

In the second year you go to Veelzijdig VWO. You attend
bilingual Atheneum or bilingual Gymnasium.

Aan het eind van de 3e klas wordt je niveau van het
Engels getoetst in het First Certificate of English
examen van Cambridge.

At the end of the third year your English comprehension
will be tested by sitting the First Certificate Cambridge
exam.

Leerlingen die de tweetalige opleiding hebben gevolgd,
kiezen in de bovenbouw meestal het IB-English
programma: the International Baccalaureate in English
Language and Literature. Het houdt onder meer in dat je
je bezighoudt met het lezen van literatuur en allerlei
teksten uit kranten en tijdschriften, op papier en online.
Je sluit het IB-programma af in het examenjaar. Als je in
het bezit bent van een IB-English certificaat, geeft dat je
veel meer kans op toelating op (Engelstalige)
universiteiten in binnen- en buitenland.

The majority of students who undergo TTO will continue
on to The International Baccalaureate in English
Language and Literature (IB). This involves reading, not
only literature but also articles from newspapers and
magazines, both paper and online. You sit the IB exam
during your final year. By obtaining the IB certificate,
your chances of admission into English spoken
universities (in The Netherlands and abroad) greatly
increase.

Ook kun je in IBV4 en 5 deelnemen aan het Advanced of
Proficiency examen van Cambridge.

There is also the option to sit the Cambridge English
Advanced or Proficiency exam in IBV4 and 5.

Er is meer

There is more

In het TTO-programma zijn veel buitenschoolse
activiteiten opgenomen die het Engels nog meer tot
leven brengen. Onder andere:
• Emailproject met leerlingen uit andere landen
• Cricketmiddag
• Toneelvoorstellingen en -workshops
• Activity Day
• Culturele reis naar Engeland
• Uitwisseling met Duitse leerlingen
• Dramalessen
• Lessen in debatteren
• Wedstrijden in spreken, debatteren, wiskunde en
drama
• Lesgeven aan leerlingen van de basisschool
• Werkervaring opdoen - eventueel in het buitenland

The TTO programme has many extra-curricular
activities to enhance the English language.

Wat vragen we van jou?

What is expected of you?

Tweetalig onderwijs betekent dat je je moet inzetten. De
helft van de lessen wordt in het Engels gegeven en je
krijgt extra lessen in Engels en debating. Tijdens die
lessen spreek je Engels. Weet je een woord niet, dan
omschrijf je het woord in het Engels of je zoekt het op.
In het begin gaan we natuurlijk niet te hard van stapel,
zodat je aan het onderwijs in het Engels kunt wennen.
Als het nodig is gebruiken we af en toe het Nederlands
als ‘hulptaal’. Je krijgt een beoordeling voor Motivation
Bilingual Education, Speaking English enComprehension
of English op je rapport. Je schrijft ook verslagen van
extra activiteiten voor je portfolio. Eigenschappen die je
nodig hebt om tweetalig onderwijs te volgen zijn:
• Zin
• Inzet
• Motivatie
• Doorzettingsvermogen

TTO means hard work. Half the subjects will be taught
in English and you will receive extra English and
debating lessons. During these lessons you will speak
English. If you are unsure of what to say, try to describe
the word or use a dictionary. Obviously we won’t throw
you in at the deep end, in the beginning we’ll ease you in
gently. If and when needed, help will be given in Dutch.
You will get extra grades in your report for Motivation,
Bilingual Education, English Speaking and
Comprehension.
You are expected to write essays about your extracurricular activities.
Personal qualities needed:
• Interest
• Effort
• Motivation
• Perseverance

Het tweetalig onderwijs is bedoeld voor leerlingen die
het vwo goed aan kunnen en van uitdagingen houden.
Daarom hanteren we een aantal toelatingseisen:
• tweetalig vwo-advies van de basisschool,
• positieve scores onderwijskundig rapport op
motivatie, inzet/ijver en werkhouding en
• I-scores op begrijpend lezen en rekenen van toetsen
uit het LOVS van E6, M7, E7 en M8.

TTO is meant for students who feel confident in their
ability at a VWO level and like challenges. We therefore
have a number of admission requirements:
• Bilingual VWO advice from the primary school
• A positive educational report of motivation,
commitment, diligence and work attitude.
• The I-scores achieved for reading comprehension and
arithmetic tests at E6, M7, E7 and M8 levels of the
LOVS (Monitoring system of pupil’s development).
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Email projects with foreign students
Afternoon playing cricket
Theatre and Drama workshops
Activity Day
Cultural trip to England
Exchange with German students
Drama classes
Debating classes
Speaking, debating, maths and drama competitions
Back to basics: teaching primary school pupils
Work experience –possibly abroad

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 kosten.

Bilingual education will not be seperately paid for by the
government as the costs are higher than for normal
VWO education. More subjects, other lesson material,
outings and international exchange programmes all
cost extra. That is why we ask for a contribution, as
outlined below.

Algemeen tto

Extra ouderbijdrage per jaar per leerling

€ 590,-

Extra klas 2

Bijdrage Language and Culture Trip England (verplicht)
Educatief programma tijdens bezoek Duitse leerlingen

€ 220,€ 100,-

Extra klas 3

Bijdrage uitwisselingsprogramma met Duitsland (verplicht)
Reis naar Duitsland/programma in Duitsland

€ 205,-

Examengelden

Cambridge FCE (deelname verplicht)

€ 225,-

Cambridge Advanced (deelname optioneel)

€ 247,-

Cambridge Proficiency (deelname optioneel)

€ 265,-

Algemeen IB

Extra ouderbijdrage per jaar per leerling

€ 360

Extra klas 4

3-daagse deelname aan MUN (Model United Nations)

€ 175,-

Extra klas 5

Kosten uitwisselingsprogramma Tsjechië- Nederland (verplicht):
Reis naar Tsjechië en programma in Nederland

€ 495,-

Extra klas 6

Bijdrage Engelstalige ‘school leaver’s workshop’ (verplicht)

€ 35,-

Examengelden

Cambridge Advanced (deelname optioneel)

€ 247,-

Cambridge Proficiency (deelname optioneel)

€ 265,-

IB HL/SL (verplicht)

€ 210,-

Onderbouw

Bovenbouw

Gymnasium – wat is dat eigenlijk?

What is Gymnasium (Grammar School)?

Op het gymnasium krijg je dezelfde vakken als op het
tweetalig atheneum PLUS Grieks en Latijn. Oud-Grieks
en Latijn zijn talen die in de klassieke oudheid
gesproken en geschreven werden. Die talen worden nu
niet meer gesproken. We noemen dat ‘dode talen’.
Waarom bieden we op het gymnasium dode talen aan
als je ze nergens meer kunt spreken? Je kunt ze wel
vertalen! En dan merk je dat er ongeveer 2000 jaar
geleden fantastische verhalen (over mythologie en
geschiedenis) en toneelstukken geschreven werden.

At Gymnasium level you get the same subjects as TTO
Atheneum PLUS Greek and Latin. Ancient Greek and
Latin are classical languages from many years ago. As
they are not spoken anymore, they are sometimes
referred to as ‘dead languages’ Why should you be
taught languages no one speaks anymore? For
translations of course! The ability to understand these
languages will open up a whole new world of incredible
history, mythology and theatre pieces about ancient
heroes and powerful gods, some 2000 years old.

Je kunt die verhalen niet zomaar begrijpen; daarom krijg
je uitleg over de helden en de godenwereld van de
Grieken en Romeinen. Maar ook over wat er allemaal
wordt opgegraven uit die tijd. Je bekijkt schilderijen en
beelden van en over de klassieke oudheid, je leert wat
filosofie is en je leert over de geschiedenis van talen.
In de eerste klas volg je het vak Latijn en in klas twee en
drie zowel Grieks als Latijn.

We don’t expect you to understand these stories
straight away, therefore you will have History lessons
about the Greek and Roman heroes and gods, as well as
about important archaeological findings. You will study
and observe paintings and statues from the classical
period and receive an introduction to Philosophy and
the history of the language. In the first year, you will
have Latin as one of your subjects and in the second
year you will have both the subjects, Latin and Greek.

Je neemt ook deel aan excursies: bijvoorbeeld naar
museum Valkenhof in Nijmegen en naar steden waar
sporen van de Romeinen zijn, zoals het Duitse Xanten
en Rome. Beetje bij beetje krijg je zo door hoeveel we
aan die oude Grieken en Romeinen te danken hebben.
Zo krijg je een beter begrip van onze wereld, en dat is

Learning is not just confined to the class room, we also
offer excursions: A trip to the museum Valkenhof in
Nijmgen and to cities with traces of the Roman era,
such as Xanten (Germany) and Rome. Piece by piece
you will understand the great gifts the Greco-Roman
period has bestowed upon us and how much of our day-

een enorm voordeel bij alles wat je later in je leven nog
gaat doen. Welkom op het gymnasium!

to-day life we owe to them. You will understand more of
the world around you, which is a great advantage to
anything you choose to study later in life. Welcome to
the Gymnasium!

Aanmelden en meer informatie

Admission and information

Je kunt je aanmelden via de basisschool tussen
20 februari en 15 maart 2018.

Admission is via primary school between February 20
and March 15, 2018.

Je bent van harte welkom op onze

You are very welcome to attend our

OPEN DAG op zaterdag 3 februari 2018

Open Day on Saturday February 3, 2018

van 9.30 – 14.00 uur.

9.30 PM – 2 AM

Kijk ook op revius.nl en op internationalexchange.eu
voor foto’s en filmpjes of op
europeesplatform.nl/tto voor meer informatie over tto.

Have a look at revius.nl and internationalexchange.eu
for photos or look at europeesplatform.nl/tto for more
information about bilingual education.

Erkenning

Certified

Ons tweetalig onderwijs is erkend door het Europees
Platform voor het Nederlands Onderwijs, we zijn tto

Our bilingual education has been recognised by the
Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs and
we are a European Ambassador School.
Our school is an official Cambridge ESOL Exam
Preparation Centre. We are a member of the
International Baccalaureate Organisation (IBO) and het
Revius Lyceum is an officially recognised IB World
School.

Junior School en European Ambassador School.
Het Revius is officieel Cambridge ESOL Exam
Preparation Centre. Ook zijn we lid van de International
Baccalaureate Organisation (IBO) en zijn we een
officieel erkende IB World School.
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