Veel gestelde vragen over tto

Wat zijn de internationale activiteiten op het tto?
Op het tto doe je mee aan internationale projecten waarbij je de Engelse taal kunt gebruiken. Je krijgt het vak
internationaal. Met dit vak werk je aan allerlei interessante projecten waardoor je leert om over grenzen heen
te kijken. Ook kun je meedoen aan activiteiten zoals het European Youth Parliament en andere Engelstalige
wedstrijden. In klas 1 ga je naar Londen en er komen bij ons leerlingen uit Brussel op bezoek die veel beter
Frans spreken dan Nederlands. In klas 2 houd je een presentatie (deels) in het Engels en doe je mee aan een
uitwisseling met leerlingen uit Duitsland.

Spreken de docenten wel goed Engels?
Ja, want alle docenten hebben een speciale tto-opleiding gehad, met daarin aandacht voor Engelse
taalvaardigheid. Drie van onze docenten zijn zelfs native speaker, wat betekent dat Engels hun moedertaal is

Moet je ook eindexamen doen in het Engels?
Nee. Alle tto-leerlingen doen het gewone Nederlandse eindexamen, want dat is verplicht. Maar in het tto krijg
je voor Engels meestal wel een extra certificaat: het IB English Certificate. IB English is een extra vak in de
bovenbouw en je neemt daar alleen aan deel als jouw school een tto-bovenbouwstroming heeft. Zo’n school wordt
een senior tto-school genoemd. Omdat het examen in het Nederlands is, krijg je de eindexamenvakken in de
bovenbouw in het Nederlands.

Is er ook tto op de havo?
Komend jaar nog niet. Wel kun je op de havo kiezen voor internationaal. Je volgt dan veel internationale
projecten die je helpen om wereldburger te worden.

Is tweetalig onderwijs slecht voor je Nederlands?
Nee, tweetalig onderwijs is juist niet slecht voor je Nederlands! Hoe meer je bezig bent met een vreemde taal, hoe
meer taalgevoel je krijgt. Daarnaast letten wij erop dat het onderwijs in het Engels niet ten koste gaat van het
Nederlands.

Wat zijn de toelatingseisen voor tto?
Voor tto zul je een stapje harder moeten lopen dan voor het ‘gewone’ programma. Wij voeren een intakegesprek
met nieuwe tto-leerlingen, omdat wij willen weten of deze leerlingen gemotiveerd genoeg zijn om aan tto te
beginnen. Voor het tweetalig vwo wordt als eis gesteld dat je minstens een vwo-advies hebt.

Wat voor vakken krijg je in het Engels?
Naast extra lessen Engels krijg je vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, biologie,
tekenen, muziek en gymnastiek in het Engels. Op www.pascalcollege.nl kun je zien welke vakken bij ons in het
Engels worden gegeven.

Kun je ná de brugklas nog in het tto instromen?
Op het tto heb je vanaf het begin veel vakken in het Engels en vaak is het te lastig om na de brugklas aan te
kunnen haken. Maar wie weet, heb jij wel een heel bijzonder verhaal en mogen we daarom afwijken van de
precieze regels.

Kun je van het tto overstappen naar het gewone onderwijs?
Ja, dat kan. Alle scholen hebben naast een tto-afdeling een gewone, Nederlandstalige afdeling. Als tto toch de
verkeerde keus blijkt te zijn, kun je op onze school gemakkelijk overstappen naar atheneum-internationaal. Let
er wel op dat het gymnasium bij ons altijd tto is.

Is het mogelijk om tto te doen als je in buitenland hebt gewoond?
Als je uit een ander land komt of in het buitenland hebt gewoond, is tweetalig onderwijs misschien een goede
optie. Het is dan nodig dat je naast Engels ook Nederlands spreekt, omdat sommige lessen in het Nederlands zijn
en alle tto-leerlingen het gewone Nederlandse eindexamen doen. Dat is verplicht

Waar kan ik nog meer informatie over tto vinden?
Het tweetalig onderwijs wordt in Nederlands gecoördineerd door Nuffic. Deze organisatie geeft informatie over
tweetalig onderwijs en zorgt ervoor dat alle tto-scholen zich houden aan de tto-standaard. Hierover, en over
nog veel meer, kunnen je ouders en jij verder lezen op de tto-site van Nuffic. Daar zijn ook de brochures en de
standaard van tto te downloaden.
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