
Tweetalig 
onderwijs

“Op veel universiteiten 
en hbo-instellingen is 
Engels nu al de voertaal”

Veelgestelde vragen

Kost het veel extra tijd?
In het begin misschien wel. Na een 
tijdje ben je gewend en besteed je 
net zoveel tijd aan je school als in 
een andere klas. Het meeste leer 
je in de gewone lessen. Je krijgt 
één les Engels per week extra. 
Natuurlijk moet je gewoon goed je 
huiswerk maken en leren, maar dat 
is logisch.

Leer je veel over Europa en de 
wereld?
Ja. Er zijn diverse projecten gericht 
op Nederland in Europa en de rol 

van Europa in de wereld. De insteek 
is soms sportief, soms cultureel, 
soms bedrijfsmatig, soms politiek 
etc.

Hoe internationaal is het?
Er komen geregeld gastsprekers 
met een internationale achter-
grond. We werken online samen 
met leerlingen in andere landen. 
Ook maak je kennis met onze uit-
wisselingstudenten, leerlingen uit 
het buitenland die drie maanden of 
langer hier op school zitten. Het is 
leuk om te horen hoe zij tegen ons 
land aankijken.

Hoe zit het met sport, cultuur en 
technasium?
De meeste tto-leerlingen kiezen ervoor om 
tweetalig onderwijs te combineren met 
extra sport, cultuur of met technasium. 
Dat kan zonder problemen. Wanneer je 
nog niet weet of je dit wilt, dan kun je ook 
voor regulier kiezen zodat je van alles een 
beetje meekrijgt.

Kun je er examen in doen?
In de onderbouw werk je toe naar het 
Cambridge examen. In de bovenbouw 
kies je het programma van het IB. Op 
zowel havo als vwo werk je toe naar 
een certificaat waarmee je je studie op 
een (buitenlandse) Engelstalige hbo of 
universiteit kunt vervolgen.

Reizen we veel?
Het voornemen is om minimaal 
een of twee keer naar het  
buitenland te reizen. Er zijn 
verschillende uitwisselings-
projecten waarin je kennis 
maakt met andere Europeanen. 
Je leert dan veel over hun taal en 
cultuur, waardoor je een bredere 
kijk op de wereld ontwikkelt.

“Het is een groot 
voordeel om al op 
jonge leeftijd heel 
goed Engels te 
spreken”

Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burgemeester Stulemeijerlaan 24
4611 EG Bergen op Zoom
t  0164 - 242 150
e  info@rsgrijks.nl
w  www.rsgrijks.nl

Meer weten?
We hebben meerdere informatiemomenten.
Houd onze website in de gaten voor actuele 
data en tijden of kijk op onze Open Dag App*

*Die kun je gratis downloaden in de App Store 
(je vindt een link op onze site)



“Doordat je in de lessen 
steeds Engels spreekt, 
krijg je de taal snel onder 
de knie”

“In het begin 
lijkt het moeilijk, 
maar  na een 
paar maanden 
weet je niet 
beter”

Op ‘t Rijks willen we dat álle leerlingen 
hun talenten maximaal ontwikkelen. Niet 
alleen wat kennis betreft, maar zeker 
ook cultureel, creatief en sportief. Als 
begaafde leerling heb jij misschien nog 
wat extra uitdaging nodig. Als je dan 
ook nog graag vloeiend Engels wilt leren 
spreken, is ons tweetalig onderwijs 
zeker iets voor jou! Tto is een zeer veel-
zijdige opleiding, die inspeelt op wat de 
echte vwo- of havoleerling nodig heeft 
om klaar te zijn voor de maatschappij 
van morgen.

Onderwijs met een plus
Op ons tto volg je de normale gymnasi-
um-, atheneum- of havo-route, met het 
verschil dat een groot deel van de lessen 
in het Engels is. Als je daar tegenop ziet, 
is het goed om te weten dat we dat rus-
tig opbouwen. Je krijgt namelijk direct al 
extra lessen Engels, waaronder spreek-
vaardigheid in een klein groepje van een 
docent die Engels als moedertaal heeft. 

Internationaal
Je klasgenoten zijn leerlingen die, 
net als jij, heel goed Engels willen 
leren en graag over grenzen heen 
kijken. Je wordt een echte wereld-
burger en neemt deel aan projecten 
met scholen over de hele wereld. 
We halen Engelse theatergroepen 
en internationale gastsprekers naar 
school. Onze tto-leerlingen zijn en-
thousiast over reizen naar Engeland, 
de uitwisselingen met scholen in 
Ierland en andere Europese landen. 
Excursies naar het Europarlement 
en naar internationale bedrijven, 
zoals Coca-Cola, maken ook deel uit 
van het tto-programma.

Havo
Als je een havo/vmboTL-advies 
hebt, ben je welkom voor een  
intakegesprek waarin we samen je 
motivatie bespreken en je geschikt-
heid voor deze opleiding beoorde-
len. Naast je havodiploma ga je op 
voor het IB Certificate English A,  
Language and Literature standard  
level. Daarmee kun je op een 
(buitenlandse) Engelstalige hbo je 
studie vervolgen. 

Meer Informatie
Op ikkiestto.nl en 
tweetaligonderwijs.nl vind je 
ook veel en goede informatie. 
Voor specifieke vragen kun je 
telefonisch (0164 - 242150) of per 
mail contact opnemen met een van 
de coördinatoren, mevr. P. Pechler 
(ppechler@rsgrijks.nl) of mevr.  
A. Arntz (aarntz@rsgrijks.nl). 

We organiseren over dit onderwerp 
ook informatie-/doemiddagen. 
Houd onze website in de gaten 
voor actuele data en tijden of kijk 
op onze Open Dag App. Die kun je 
gratis downloaden in de App Store 
(je vindt een link op onze site).

Kosten
De kosten voor het tto-onderwijs 
en de begeleiding worden 
gedragen door ’t Rijks. Naast het 
verplichte programma is het van 
grote meerwaarde wanneer de 
leerlingen mee kunnen doen aan de 
aanvullende activiteiten zoals extra 
lessen, fluency-training, excursies, 
externe Anglia- of Cambridge-
examens, voorstellingen etc. Om 
dit mogelijk te kunnen maken 
vragen wij u jaarlijks een financiële 
bijdrage. Voor de eerste leerjaren is 
dit € 220,- per jaar. De laatste twee 
schooljaren is dit vanwege het 
IB-examen € 300,- per jaar. Zonder 
deze vrijwillige bijdrage van onze 
ouders kunnen wij deze activiteiten 
mogelijk niet organiseren.

Leerlingen die tweetalig onderwijs 
doen kunnen een tweede plus-
richting erbij kiezen zonder extra 

kosten. De meeste tto-leerlingen 
combineren dit met cultuur, sport 
of Technasium. De kosten voor het 
volgen van deze laatste richting 
neemt de school geheel voor haar 
rekening.  

De school heeft de intentie om 
de ontwikkeling van taal en 
wereldburgerschap voor tto-
leerlingen te versterken met een 
reis naar het buitenland. Het 
voornemen is om dit minimaal een 
of twee keer in de schoolcarrière 
van onze tto-ers te organiseren. 
De kosten voor deze reis worden 
apart aan ouders gevraagd. De 
kosten voor deze reizen bedragen 
gemiddeld tussen de € 350,- en 
€ 450,- per reis. De reizen kunnen 
alleen doorgaan wanneer voldoende 
ouders de reis ondersteunen en 
de vrijwillige financiële bijdrage 
daadwerkelijk betalen.

Gymnasium en atheneum
Als je een vwo/havo- of vwo-advies hebt, ben je welkom voor  
een intakegesprek waarin we samen je motivatie bespreken en  
geschiktheid voor deze opleiding beoordelen. Naast je atheneum- 
of gymnasiumdiploma ga je op voor het IB Certificate English 
A, Language and Literature higher level. Daarmee kun je op een 
(buitenlandse) Engelstalige universiteit je studie vervolgen.

Projecten
Van samenwerken leer je ook veel, dus werken we geregeld in 
projecten, ook online. Je verdiept je dan in onderwerpen als sport, 
cultuur, techniek en samenleving en presenteert geregeld (in het 
Engels) groepsopdrachten aan elkaar.


