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Alt!d en overal  
Engels spereken



Tweetalig onderwijs

Twee t’s en één o, !o!
Tweetalig onderwijs dat is het !o. Je krijgt de hel"  
van de lessen in het Engels. De docent gee" in het 
Engels les, je leert uit Engelstalige boeken en je maakt 
je proefwerken in het Engels. Je leert de taal snel  
en goed. Ook praat je elke dag Engels met je leraar  
en klasgenootjes. Natuurlijk moet je eerst heel veel 
nieuwe woorden leren. Maar je kent vast al wat Engels 
door de lessen op de basisschool, van sociale media  
en internet. 

Leer je alleen Engels of leer je meer?
Het doel van !o is niet alleen dat je goed Engels  
leert, maar ook dat je leert over andere landen. 
In klas 3 ga je op reis naar het buitenland. 
Ga je mee naar Canada, Amerika of Spanje? 
Soms komen er ook leerlingen uit deze landen bij ons 
op bezoek. Natuurlijk leer je ook vakken als biologie, 
Frans, godsdienst en wiskunde.

Tto biedt uitdaging
Engels praten en daarbij het vwo doen, het is een uit-
daging. Bij ons op school mag je daarvan genieten. 
Op het !o zi!en ook hoogbegaafde leerlingen.  
Voor hen en voor andere kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben, bieden we speciale programma’s aan. 
Dit doen we ook voor de leerlingen in de havo-vwo 
klassen. 

Is het !o duurder?
Soms reizen leerlingen verder om naar het !o te  
gaan. Dat brengt extra kosten met zich mee. Naast  
de ouderbijdrage vragen we een extra bijdrage.  
Deze bijdrage is vooral bestemd voor de excursies  
naar buitenlandse scholen. Deze bijdrage verschilt  
per bestemming. Ouders die de kosten niet kunnen 
betalen, kunnen een beroep doen op een fonds  
van school.

Gezellig en leerzaam zo’n !o klas!
Een !o klas is vaak gezellig. De leerlingen willen graag 
leren en het praten in het Engels gee" een goede 
onderlinge band. Elk leerjaar hebben we binnen onze 
school twee !o klassen. Er zijn ook vwo leerlingen die 
in de havo-vwo klas zi!en. 

Het !o, iets voor mij?
De basisschool gee" jou een vwo-advies. Kun je dan 
ook naar het !o? Natuurlijk kijken we samen met je 
meester of juf en je ouders of !o bij je past. Wat heb je 
nodig? Een vwo-advies met een vwo-profiel volgens 
de plaatsingswijzer. En een goede werkhouding. Verder 
moet je bereid zijn om te (leren) communiceren in het 
Engels en contacten te leggen en te onderhouden met 
leerlingen op buitenlandse scholen.

Tto in de bovenbouw
In klas 2 kies je voor atheneum-!o of gymnasium-!o. 
Atheneum is met Spaans, Frans en met het vak  
Onderzoeken & Ontwerpen. Gymnasium is met Grieks 
en Latijn en je kiest tussen Spaans of Frans. Tto wordt 
aangeboden in de onderbouw. In de bovenbouw kun 
je aansluitend vto Engels volgen (versterkt talen- 
onderwijs). 
Je wordt opgeleid voor het Cambridge Advanced 
Certificate (CAE) en doet daarvoor examen in klas 6. 
Je maakt dan ook een reis naar het Verenigd Koninkrijk. 
Voor het CAE-examen en de reis worden kosten  
berekend.

Alt ijd en overal Engels spreken

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over het gymnasium en  
of het iets voor jou is?  
Bel ons op telefoonnummer 050 - 524 45 75  
of mail naar onderbouw@gomaruscollege.nl.
 

Je zit nu in groep acht. Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs.  
Misschien wel naar het vwo. Dan kun je op het Gomarus College ook kiezen  
voor tweetalig onderwijs (!o). We leggen je graag meer uit over het !o. 

Kijk op www.gomaruscollege.nl voor de (online) 
kennismakingsactiviteiten!


