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Tweetalig onderwijs
op het Beatrix College
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In augustus 2010 is op het Beatrix College een nieuwe opleiding gestart:
het tweetalig atheneum. Een pittige opleiding waarbij Engels de voertaal is,
en die leerlingen goed voorbereidt op (internationale) vervolgstudies.
In deze brochure leggen we uit wat deze opleiding precies inhoudt.
Tweetalig Onderwijs: moderne variant van
het gymnasium
De wereld verandert en die veranderingen gaan ook
steeds sneller. Eén van de allerbelangrijkste veranderingen is dat bedrijven, regeringen, universiteiten, maar
ook burgers uit verschillende landen steeds meer met
elkaar te maken hebben. Internationalisering heet dat.
Dagelijks schieten er miljarden e-mails, sms’jes en telefoongesprekken de wereld over, waarbij de voertaal Engels is.
Wil je mee doen in deze wereld, dan zul je het Engels
goed onder de knie moeten hebben. Of je nu geneeskunde studeert, een eigen computerbedrijf hebt of op
een reclamebureau werkt: als je kwaliteit in je studie of
werk wilt laten zien en de concurrentie met anderen aan
wilt kunnen, dan zal je Engels goed moeten zijn. Dat is
nu al zo en het zal over 10 jaar zeker niet minder zijn.
Hoewel de technische communicatiemogelijkheden nu
veel groter zijn, was dat zo’n 400 jaar geleden niet anders.
Als je toen internationaal mee wilde doen, dan moest je
de wereldtaal van die tijd spreken: Latijn. Daarom gingen
de kinderen die dat aan konden, naar de Latijnse school.
Later is de naam van die school veranderd in ‘gymnasium’.
Dit schooltype bestaat nog steeds. Omdat de oorsprong
van Tweetalig Onderwijs (TTO) zo lijkt op die van het
gymnasium, wordt TTO ook wel de moderne variant van
het gymnasium genoemd. Op het Beatrix College hanteren
we de term TTA: de A staat dan voor atheneum.

Wat houdt het in?
De naam zegt het al. Het tweetalig atheneum is een
vwo-opleiding, die het onderwijs verzorgt in twee talen:
Nederlands en Engels. Leerlingen in het TTA krijgen
dezelfde vakken als de reguliere atheneumleerlingen
maar het merendeel van de lesuren wordt in het Engels

gegeven, met uitzondering van de moderne vreemde
talen (die gaan in de voertaal). Daarbovenop krijgen
TTA-leerlingen extra lessen Engels, om hen te ondersteunen bij het bereiken van het gewenste niveau in
de Engelse taal.
TTA richt zich op het beheersen van de Engelse taal
én op internationalisering: bewust maken van ieders
wereldburgerschap. Ook buiten de lessen brengen we
leerlingen daarom veel in contact met de Engelse taal
en andere culturen. Er zijn uitwisselingen, excursies,
werkweken, workshops, Skype- en e-mailprojecten en
nog veel meer activiteiten, die de leerlingen helpen het
gewenste niveau van Engels te bereiken.

Kwaliteit en opbrengsten
Sinds januari 2014 is het Beatrix College gecertificeerd
als TTO-school, met een van de hoogste scores ooit. Wij
zijn lid van het landelijk netwerk tweetalig onderwijs
dat wordt gecoördineerd door het Europees Platform en
hebben wij het onderwijs ingericht volgens de richtlijnen
van het netwerk.
Onze docenten hebben een intensieve taaltraining
gevolgd, verzorgd door de Radboud Universiteit van
Nijmegen. Door deelname aan het TTO-netwerk van
scholen vinden jaarlijks trainingen en nascholingen plaats.
Naast lessen verzorgd door geschoolde Nederlandse
docenten, krijgen de leerlingen ook les van Engelstalige
docenten, zogenaamde ‘native speakers’.
Het blijkt dat leerlingen die TTO volgen, al na twee jaar
een verbluffend hoog niveau in Engels hebben bereikt.
De leerlingen volgen in de eerste drie leerjaren meer dan
de helft van de vakken in het Engels. Zij sluiten het derde
leerjaar af met een Cambridge Exam (First of Advanced)
en ontvangen vanuit het landelijk netwerk hun junior
certificate. De laatste drie jaar worden de leerlingen

zowel voorbereid op het (Nederlandstalige) vwo-examen
als op het examen International Baccalaureate Certificate
Engels. Dit examen wordt ook in de zesde klas afgelegd.
Daarnaast leggen de leerlingen een examen af voor het
Cambridge Global Perspective certificaat. De certificaten
vergemakkelijken de toegang tot internationaal georiënteerde universiteiten en hogescholen.

Toelating en kosten
Zoals gezegd, het tweetalig atheneum is een pittige
opleiding. Zeker in de eerste maanden moeten leerlingen wennen aan het tempo en de instructie in de
Engelstalige lessen. Behalve voldoende capaciteiten is
motivatie daarom zeer belangrijk: je moet als leerling
ook even door kunnen zetten.
Voor toelating geldt een vwo-advies van de basisschool.
Voor leerlingen met een bijzondere zorgvraag geldt
dat toelating pas plaats kan vinden, als na overleg met
de basisschool is vastgesteld dat het Beatrix College
deze extra zorg kan verlenen.
Tweetalig onderwijs wordt wel gestimuleerd, maar niet
vergoed door het ministerie van onderwijs. Dat betekent
dat de kosten voor dit programma door school en ouders
gezamenlijk gedragen moeten worden. Die extra kosten
bestaan onder andere uit scholing van docenten, de
inzet van ‘native speakers’, extra lessen Engels, de aanschaf van extra materialen, de excursies, workshops en
overige TTA-programma-onderdelen. Voor het schooljaar 2017-2018 is de extra ouderbijdrage voor het
tweetalig atheneum in de eerste drie leerjaren vastgesteld op e 425,-. Met ouders voor wie dit bedrag een

te hoge drempel is, kan de school een regeling treffen.
Een verzoek daarvoor moet bij de plaatsvervangend
rector worden ingediend. Er kan eventueel ook een
beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld. Informatie daarover is te vinden in onze Schoolgids (editie
2016-2017), op onze website (www.beatrixcollege.nl), of
te verkrijgen via de leerlingadministratie van onze school.

Meer weten?
Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun
ouders, organiseert het Beatrix College een extra
voorlichtingsavond over het tweetalig atheneum,
op woensdag 11 januari 2017, aanvang 19.30 uur.
Algemene informatie over de school en alle stromen die
we aanbieden kan ook nog op de volgende manieren
worden verkregen:
• tijdens de voorlichtingsavond voor het basisonderwijs
in de Reeshof (ouders voor alle stromen):
donderdag 15 december 2016, vanaf 19.00 uur
• op de Open Dag (voor ouders en leerlingen):
zaterdag 18 februari 2017, van 10.00 tot 15.00 uur
• via een persoonlijke afspraak: 013 - 571 17 25
• tijdens de aanmeldingsdagen op dinsdag 7 maart
en donderdag 9 maart 2017, telkens van 15.00 tot
17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Het is raadzaam
om voor de aanmelding een afspraak te maken.
Daarmee wordt de wachttijd verkort.
• in de maanden januari 2017 en februari 2017 zijn
er voor leerlingen van groep 8 meeloopmiddagen.
Informatie hierover komt van de basisschool.
Inschrijven gaat via www.beatrixcollege.nl
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