
 VWO-ttoa  
 op het Dorenweerd  a



   Volgend jaar naar het tto? 

Meer kansen met tweetalig vwo! Go Global! Heb jij een vwo-advies? 
Hou je van een uitdaging? Wil jij een internationale blik op de wereld? 
Dan is tweetalig vwo op het Dorenweerd College iets voor jou!

English please! English please! 
Op het tweetalig vwo volg je dezelfde vakken als leerlingen in de 
vwo-klassen. Je behaalt ook hetzelfde diploma. Het grote verschil 
is dat je meer dan de helft van de vakken in het Engels volgt. Dat is 
natuurlijk wel even wennen. Om ervoor te zorgen dat je het Engels 
snel oppikt, krijg je een paar uur per week extra Engelse les. Je leert 
de taal hierdoor snel én goed. Heel handig voor later, want op veel 
universiteiten en in grote delen van het bedrijfsleven, is Engels de 
voertaal. Naast handig is het natuurlijk ook hartstikke leuk en een extra 
uitdaging! Aan het einde van klas 3 doe je mee aan een internationaal 
examen Engels van Anglia, waarmee je een officieel diploma behaalt.

ASK yourselfASK yourself
Tweetalig vwo houdt meer in dan alleen lessen volgen in het Engels. 
Deze opleiding is nóg meer gericht op jouw toekomst. Op het tto 
ontwikkel je, door middel van het ASK-model, een actieve houding. 
In plaats van toe te kijken, bedenk je zelf hoe je zaken het best kunt 
aanpakken. Het draait dus niet alleen om kennis; je ontwikkelt op het 
tto ook vaardigheden en een kritische houding.

Op het tto leer je op academisch niveau denken. Dat betekent dat je 
creatief en kritisch nadenkt, leert samenwerken en openstaat voor de 
mening van anderen. Ook reflecteren vinden we belangrijk. Je leert 
naar jezelf kijken en terugkijken op wat je hebt gedaan. Vaardigheden 
die onmisbaar zijn op de universiteit!

Bovenbouw Bovenbouw 
Aan het einde van 3 tto verdien je een Anglia certificaat. Daarmee 
toon je aan dat jij vloeiend Engels spreekt, schrijft, verstaat en leest. 
In de bovenbouw doorloop je, naast de gewone vwo-vakken, een 
internationaal programma. Dat betekent dat je voor tto aangepaste 
vakken en onderdelen volgt. Een deel van de vakken in de bovenbouw 
volg je in het Engels. Het gemiddelde eindexamencijfer Engels van 
onze tto-leerlingen in het vwo ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk 
gemiddelde.

Studiekeuze Studiekeuze 
Het eindexamen is natuurlijk nog ver weg. Maar tijdens jouw tijd op de 
middelbare school word je mentaal klaargestoomd voor een toekomst 
die bij jou past. We bereiden je voor op een studie aan een universiteit, 
in Nederland óf daarbuiten. Naast je vwo-diploma behaal je op het 
tto namelijk ook het International Baccalaureate English certificaat. 
Hiermee vergroot je jouw kans op toelating tot (internationale) 
universiteiten. Na het tto staan de deuren dus wereldwijd voor je open!

     Tweetalig vwo is véél meer dan alleen Engels!  

Het Dorenweerd 
College is 
geaccrediteerd 
door de 
International 
Baccalaureate 
Organisation

 Op het tto word je een wereldburgeraaaa 
  die de verschillen in de wereldaaaa 

  ziet en waardeert.aaaa 



      Kies het Dorenweerd!a 

 Meer weten? 
Wil je meer weten over het tweetalig vwo op het Dorenweerd?  
Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de heer  
Bart de Wild, teamleider tto: 

Telefoonnummer: 026 - 339 70 30 
E-mail: b.dewild@dorenweerd.nl 

Of neem een kijkje op www.dorenweerd.nl of op www.ikkiestto.nl

Go Global! Go Global! 
Over grenzen heen kijken vinden we belangrijk. Op het 
tto ga je daarom de wereld ontdekken. We zeggen niet 
voor niets: Go Global! Je gaat naar het buitenland, je 
doet mee aan internationale uitwisselingen, je loopt 
stage (in het buitenland/ in een Engelstalige omgeving) 
en er komen gastdocenten uit de hele wereld. Kortom: je 
wordt een wereldburger die de verschillen in de wereld 
ziet en waardeert.

Excursies en projecten Excursies en projecten 
Naast de gewone lessen valt er op het Dorenweerd ook 
veel te beleven. Je neemt tijdens je schooltijd deel aan 
veel verschillende buiten-lesactiviteiten.

Volgend jaar tto? Volgend jaar tto? 
Zoals je leest, is het tto een bijzondere opleiding. 
In de regio Arnhem Noord zijn wij de enige school 
die tweetalig vwo aanbiedt. Je hebt er motivatie en 
doorzettingsvermogen voor nodig. Daarnaast moet je 
natuurlijk plezier in leren hebben. Heb jij een vwo-score 
op je centrale eindtoets en een positief advies van 
jouw basisschool? Dan ben je welkom op het tweetalig 
onderwijs van het Dorenweerd.

    Meer kansen  
    met tweetalig VWO 

OuderbijdrageOuderbijdrage
Een tto-opleiding is duurder dan een gewone opleiding. 
Internationale contacten, culturele activiteiten, materialen voor de 
mediatheek en examengelden bijvoorbeeld, brengen extra kosten 
met zich mee. Daarom vragen we een extra ouderbijdrage van 450 
euro per leerjaar. We zouden het erg jammer vinden als je door 
deze extra kosten niet voor het tto kunt kiezen. Maak een afspraak 
met de afdelingsleider indien dit het geval is. Dan gaan we samen 
bekijken of een bijdrage uit ons sociaal fonds behulpzaam kan zijn.

 Een paar voorbeelden: Een paar voorbeelden:
››  Een hele week Language & Activity Camp
  Een hele week Language & Activity Camp

››  Uitwisseling met Engelstalige scholen in Europa,  
  Uitwisseling met Engelstalige scholen in Europa,  

digitaal of met een reisdigitaal of met een reis

››  Crickettoernooi  Crickettoernooi

››  Literatuur- en filmprojecten   Literatuur- en filmprojecten 

››  Workshops van het Britse theatergezelschap Phileas Fogg
  Workshops van het Britse theatergezelschap Phileas Fogg

››  Maths Challenge (wiskunde wedstrijd met andere scholen) 
  Maths Challenge (wiskunde wedstrijd met andere scholen) 

> >  Model United Nations in Nederland en buitenland
 Model United Nations in Nederland en buitenland

> >  Day for a change project: leer nadenken over de wereld  
 Day for a change project: leer nadenken over de wereld  

en je plek erinen je plek erin


