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De informatieavonden van de school 

hebben een apart programma voor 

ouders en leerlingen van groep 7 en 8. 

Dat begint om 19.00 uur. U wordt 

verzocht op tijd aanwezig te zijn. 

De avonden zijn ongeveer om 21.00 

uur afgelopen.

Maandag 5 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Dinsdag 6 februari
Bergen op Zoom (stad), Halsteren

aanvang 19.00 uur

Woensdag 7 februari
Woensdrecht, Wouw e.o.

aanvang 19.00 uur

Donderdag 8 februari
gemeente Steenbergen, 

gemeente Tholen e.o.

aanvang 19.00 uur

Donderdag 18 januari 2018
aanvang 19.00 uur

INFORMATIEAVONDEN 2018

INFORMATIEAVOND 
TWEETALIG LYCEUM (HAVO / 
ATHENEUM / GYMNASIUM)

VEEL GESTELDE VRAGEN

In het begin wel. Na een tijdje ben je gewend aan de taal en besteed je evenveel tijd aan je 

school als andere leerlingen. Het meeste leer je in de gewone lessen. Je krijgt één les per 

week extra. Verder moet je gewoon goed je huiswerk maken en leren, maar dat geldt voor alle 

opleidingen.

Ja. In de onderbouw werk je toe naar het Cambridge examen. In de bovenbouw kies je 

het programma van het IB. Op zowel de havo- als de vwo-afdeling werk je toe naar een 

certificaat waarmee je goed bent toegerust om je studie op een (buitenlandse) 

Engelstalige hbo of universiteit te vervolgen.

KOST HET VEEL EXTRA TIJD?

KUN JE ER OOK EXAMEN IN DOEN?

Je werkt aan individuele opdrachten en groepsopdrachten. Je presenteert ze in de groep. 

Zo leer je van elkaar.

Ja. Tijdens de reguliere lessen integreren we modules sport, cultuur en Technasium in het 

lesprogramma van de tweetalige leerling. Je krijgt dus van alles wat.

WERK JE SAMEN AAN OPDRACHTEN OF WERK JE ALLEEN?

KUN JE TWEETALIG ONDERWIJS COMBINEREN MET SPORT, CULTUUR EN TECHNASIUM?

De meeste universiteiten en veel hbo-instellingen in hanteren het Engels als voertaal. 

Overheid en bedrijven werken internationaal. Ook daar is het Engels voertaal geworden. 

Wanneer je de taal al op jonge leeftijd leert is dat een groot voordeel.

Je bezoekt minimaal twee keer Groot-Brittannië. Er zijn verschillende uitwisselingsprojecten 

waarin je kennis maakt met kinderen uit andere landen van Europa. Je leert dan veel over de 

taal en cultuur van die landen. Het geeft je een bredere kijk op de wereld.

WAAROM IS HET EEN VOORDEEL ALS JE TWEETALIG ONDERWIJS VOLGT?

GA JE VAAK NAAR GROOT-BRITTANNIË?



VEEL GESTELDE VRAGEN

De website van het Europees Platform, 

tweetaligonderwijs.nl levert een schat aan informatie op.

Verder hebben wij voor jou, samen met je ouders, 

een speciale informatieavond georganiseerd 

op donderdag 18 januari 2018 om 19.00 uur op ‘t Rijks.

‘T RIJKS TWEETALIG ONDERWIJS
(HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM)

‘T RIJKS TWEETALIG ONDERWIJS
(HAVO / ATHENEUM / GYMNASIUM)

WANNEER WORD JE TOEGELATEN?
Tot de tweetalige vwo-klas word je toegelaten 

als je minimaal een vwo-havo-advies hebt 

gekregen. Je krijgt een intakegesprek waarin 

je motivatie en kans op succes voor het vol-

gen van deze opleiding worden beoordeeld.

WAAR WERK JE NAAR TOE?
Naast je “gewone“ atheneum- of gymnasium-

diploma werk je toe naar het Certificate 

English A, Language and Literature higher 

level, waardoor je bent toegerust om op een 

(buitenlandse) Engelstalige universiteit je 

studie te vervolgen.

WANNEER WORD JE TOEGELATEN?
Tot de tweetalige havo-klas word je 

toegelaten als je minimaal een havo-vmbo-

TL advies hebt gekregen. Je krijgt een 

intakegesprek waarin je motivatie en kans op 

succes voor het volgen van deze opleiding 

worden beoordeeld.

WAAR WERK JE NAAR TOE?
Naast je “gewone“ havo-diploma werk je 

toe naar het Certificate English A, Language 

and Literature standard level, waardoor je 

bent toegerust om op een (buitenlandse) 

Engelstalige hbo je studie te vervolgen.

VOOR WIE IS HET TWEETALIG ONDERWIJS?
Op ‘t Rijks verdient en krijgt elke leerling aandacht. De school daagt de leerlingen uit hun talenten 

maximaal te ontwikkelen. Niet alleen intellectueel maar ook cultureel, creatief en sportief. Zorg voor 

leerlingen betekent ook het bieden van uitdaging aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen. We 

doen dit onder andere binnen het tweetalig onderwijs.

WAT HOUDT HET TWEETALIG ONDERWIJS IN?
Je doet gewoon het klassieke gymnasium/atheneum of havo examen èn het IB examen

English A, Language and Literature, maar je krijgt meer dan de helft van je lessen in het 

Engels aangeboden. Bovendien krijg je extra lessen van je docent Engels. Je krijgt extra les in 

spreekvaardigheid van een native speaker (iemand die het Engels als moedertaal spreekt). Verder 

krijg je te maken met Engelstalige projecten over sport, cultuur, techniek en samenleving. Je leert 

samenwerken in een groep en presenteert groepsopdrachten aan elkaar.

BIJ WIE ZIT JE  IN DE KLAS?
Alle leerlingen van jouw klas zijn leerlingen die graag Engels als tweede taal willen leren en 

enthousiast zijn om aan projecten deel te nemen waarbij je over de grenzen van Nederland kijkt.

WAT DOET HET TWEETALIG ONDERWIJS NOG MEER VOOR JE?
Het verruimt je blik op de samenleving door middel van projecten met scholen over de hele wereld 

en internationale gastdocenten. Verder vinden er uitwisselingen plaats met scholen uit Engeland en 

andere Europese landen. Bovendien zijn er diverse excursies.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De extra bijdrage voor tto havo klas 1 t/m 3 is € 180,- per jaar, voor klas 4 en 5 is dit € 300,- per jaar.

Voor tto vwo klas 1 t/m 4 is de extra bijdrage € 180,- per jaar, voor klas 5 en 6  is dit € 300,- per jaar.

TWEETALIG  LYCEUM
GYMNASIUM EN ATHENEUM

TWEETALIG  HAVO
EEN UITDAGING OP NIVEAU

MEER INFORMATIE

Eigenlijk niet. In het begin lijkt het moeilijk. Na een paar maanden weet je niet beter.

Nee. Je moet een goed taalgevoel hebben en zin hebben om de taal te leren.

IS HET MOEILIJK OM IN HET ENGELS AARDRIJKSKUNDE OF WISKUNDE TE KRIJGEN?

MOET JE GOED ZIJN IN ENGELS?

Binnen de twee verschillende afdelingen (vwo en havo) krijg je op je eigen niveau les. Iedere 

vwo- en iedere havoleerling heeft voldoende capaciteiten om binnen de juiste afdeling het 

programma te volgen.

Ja. Er zijn diverse projecten gericht op de rol van Nederland in Europa en de rol van Europa 

in de wereld. De insteek is verschillend. Soms sportief, soms cultureel, soms bedrijfsmatig, 

soms politiek etc.

KAN IEDERE LEERLING HET AAN OM TWEETALIG ONDERWIJS TE VOLGEN?

LEER JE VEEL OVER EUROPA EN DE WERELD?

Doordat in de lessen voortdurend Engels gesproken wordt, krijg je de taal snel onder de knie. 

Bovendien krijg je extra trainingen in groepjes van vier. Op die manier word je goed begeleid.

HOE LEER JE GOED ENGELS SPREKEN?

Ja. Er komen regelmatig mensen op school die gastlessen geven. Dit zijn mensen van 

bedrijven, overheid etc. Ook zijn er uitwisselingstudenten: leerlingen uit het buitenland die 

gedurende drie maanden of langer hier op school zitten. Het is leuk om te horen hoe zij tegen 

ons kleine landje aan kijken.

ONTMOET JE VEEL MENSEN UIT HET BUITENLAND?


