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Wil je fantastisch Engels leren spreken?

nationaal erkend diploma op zak: het International

Zie je het wel zitten om tijdens je middelbare

Baccalaureate voor het vak Engels. Hiermee kun je

schooltijd internationale reizen te maken?

veel meer opleidingen volgen, zowel in Nederland

En kies je voor de havo of het vwo? Dan is

als in het buitenland.

het tweetalig onderwijs (tto) op ’t Atrium
echt iets voor jou!

EXPLORE

EXPERIENCE
Wil je graag interessante activiteiten ondernemen naast
je lessen? Op het tto worden veel extra activiteiten

Vind je het leuk om veel vakken in het Engels te

georganiseerd, zoals toneelworkshops, excursies

volgen? Op het tto krijg je dezelfde lesstof als

naar musea en diverse wedstrijden. Daarnaast ga je

leerlingen op de havo en het vwo, alleen volg jij de

in de onderbouw twee keer op reis naar het buiten-

helft van je vakken in de onderbouw in het Engels.

land. Zo ga je vijf dagen naar het gezellige stadje

Zo krijg je Geography, Biology en History in plaats

Canterbury in Engeland. Je slaapt met de hele klas

van aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Daarnaast krijg je European and International Orientation
(EIO), waarbij je aandacht besteedt aan jouw rol in
Europa en de rest van de wereld.
In de bovenbouw volg je maatschappijleer,
lichamelijke opvoeding en Big History in het Engels.
De vakken waarin je eindexamen doet, zijn in het
Nederlands. Wanneer je slaagt voor je eindexamen,
heb je naast je havo- of vwo-diploma ook een inter-

EXCHANGE
in een knusse jeugdherberg en
brengt een bezoek aan Dover Castle en
het bruisende Londen. Je leert meer over
Engeland en brengt je geleerde Engels in de
praktijk. Zo leer je nog beter Engels spreken!

Op het tto kom je echt in contact met leerlingen uit
het buitenland. Zo neem je in de bovenbouw deel
aan ons internationale uitwisselingsprogramma. Je
wordt dan gekoppeld aan een leerling uit een ander
land. De leerling uit het buitenland komt een week bij
jou logeren en jij logeert een week in het buitenland.

Ook ga je een week naar Ierland. Je logeert bij een
gastgezin in Malahide, een plaatsje dat 20 kilometer
ten oosten van Dublin ligt. ’s Ochtends krijg je les
aan het Irish College of English en ’s middags
onderneem je samen met je klasgenoten allerlei
activiteiten in en rond Dublin.
We zijn op dit moment bezig met het opzetten van
een uitwisseling in de onderbouw. Als dit lukt, komt
de reis naar Dublin te vervallen.

G
VAN EEN LEERLIN
Tijdens je verblijf in het buitenland leer je de mensen

“In een paar jaar tijd is de taal Engels mijn favoriete

en cultuur van dit land kennen. Je eet nieuwe

taal geworden. Ik durf nu zonder aarzelen de taal

gerechten, je ziet nieuwe plaatsen en je leert hoe het

te gebruiken. Het mooie van tweetalig onderwijs is

leven in een ander land is. De bestemmingen zijn

dat je de taal leert gebruiken op zoveel verschillende

momenteel China, Italië, Spanje en België.

manieren dat het haast niet meer voelt als leren.

Tijdens de week in Nederland ga je met je uitwisse-

Communiceren in een vreemde taal met iemand uit

lingspartner en klasgenoten op stap om kennis te

het buitenland en elkaar gewoon kunnen verstaan,

maken met de Nederlandse cultuur. Je bezoekt het

dat is zo’n vet gevoel! Dat had ik allemaal een paar

Rijksmuseum en het Anne Frankhuis in Amsterdam,

jaar geleden echt nooit gedurfd!”

en je loopt een dag stage bij een internationaal

Sanderijn P.

bedrijf. Omdat tijdens deze week veel buitenlandse leerlingen op school zijn, leer je
leeftijdsgenoten uit allerlei
landen kennen!
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Engelse examens

De docenten die lesgeven in het tto, hebben een

Als tto-leerling neem je deel aan officiële Engelse

speciale opleiding gevolgd om de vakken in het

examens, zoals het Cambridge Checkpoints Examen

Engels te kunnen geven. Daarnaast krijg je les van

in de derde klas. In de bovenbouw volg je een extra

native speakers (docenten die Engels als moedertaal

programma voor het vak Engels van het International

hebben). Dankzij unieke samenwerkingsprojecten

Baccalaureate. Dit zijn de IB-lessen. In deze lessen

met universiteiten in de Verenigde Staten en de

leer je meer over het effect van taalgebruik in

universiteit van Hull in Engeland verwelkomen

moderne media, literatuur, alledaagse teksten en

we elk jaar Amerikaanse en Britse gastdocenten.

wetenschappelijke artikelen. Het certificaat dat je

Op deze manier leer jij nóg beter Engels spreken.

hiermee behaalt, zorgt er in combinatie met je havoof vwo-diploma voor dat je toegang hebt tot interna-

Voorwaarden

tionale opleidingen in binnen- en buitenland.

Om in aanmerking te komen voor tweetalig
onderwijs op ’t Atrium moet je voldoen aan een
aantal voorwaarden:
• Je hebt van jouw basisschool minimaal een
havo-advies gekregen.
• Je leert makkelijk, onthoudt snel en bent leergierig.
• Je hebt een brede interesse en je vindt het leuk om
je te verdiepen in verschillende onderwerpen.
• Je hebt in het Cito-volgsysteem van groep 6-8
voornamelijk I-III-scores behaald.
• Je hebt een goede indruk gemaakt tijdens het

Hoogste niveau

kennismakingsgesprek bij ons op school.

’t Atrium is in 1998 als een van de eerste scholen in

• Je meldt je via jouw basisschool aan voor tweetalig

Nederland begonnen met tweetalig vwo. In 2017 zijn

onderwijs. Aanmelden doe je voor 15 maart 2019.

we gestart met tweetalig havo. Inmiddels voldoen
wij al vele jaren aan de hoogste eisen van Nuffic,
de officiële organisatie voor internationalisering van
het onderwijs, van wie wij het certificaat ‘tto senior’
gekregen hebben.

OPEN DAGEN
15 jan 19.00-21.00 Informatieavond sportklas. Vast programma voor leerlingen en ouders.
26 jan 10.00-13.00 Open huis voor leerlingen en ouders
29 jan 19.00-21.00 Informatieavond tweetalig onderwijs havo+vwo. Vast programma voor leerlingen en ouders.
4 feb

19.00-21.00 Informatieavond sportklas. Vast programma voor leerlingen en ouders.

6 feb

14.00-16.00 Kennismakingslessen voor groep 8-leerlingen

Eigen bijdrage

Meer weten?

Omdat je als tto-leerling extra boeken of tijdschriften

Ben je enthousiast geworden over ons tweetalig

gebruikt en aan extra excursies en workshops

onderwijs en wil je meer weten? Kom dan naar onze

deelneemt, vragen wij aan ouders een verplichte,

speciale informatieavond over tweetalig onderwijs

extra bijdrage van € 450,- per leerjaar in klas 1 t/m 4,

op dinsdag 29 januari 2019. Je kunt je hiervoor

op zowel de havo als het vwo. Ook voor de inter

vanaf 1 november 2018 aanmelden op onze website:

nationale reizen en de IB-lessen gelden extra bijdragen.

www.t-atrium.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact

De IB-lessen kosten circa € 200,- voor vwo 5 en circa

op met onze tto-coördinator Ingeborg de Groodt:

€ 300,- voor havo 5 en vwo 6. De bijdragen voor de

i.de.groodt@t-atrium.nl.

internationale reizen variëren van € 150,- tot € 750,-,
afhankelijk van de reisbestemming. Meer informatie
hierover vind je op onze website.

’t Atrium
Paladijnenweg 611
3813 KD Amersfoort
033 – 475 01 84

