
TWEETALIG ONDERWIJS

TTO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO



Op het TTO spreken jij en je docenten bij zo veel mogelijk 
lessen Engels. Je schoolboeken zijn in het Engels en je 
maakt huiswerk en toetsen in het Engels. Bovendien krijg je 
te maken met projecten, uitwisselingen en reizen waarbij 
beheersing van het Engels je goed van pas komt. 

Je hoeft als je begint aan TTO nog niet goed Engels te spreken. Je moet 
het wel leuk vinden om Engels te leren en geïnteresseerd zijn in de 
wereld om je heen. Onze TTO-opleiding speelt in op een veranderende 
wereld die alsmaar internationaler wordt, waarbij Engels een steeds 
grotere rol speelt, ook bij vervolgstudies en toekomstige banen.

TWEETALIG ONDERWIJS 
EEN GRENZELOZE OPLEIDING!
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MENDEL INTERNATIONAL
Het tweetalig onderwijs heeft een internationaal 
karakter. Engels leren is immers niet een doel 
op zich, maar een middel om te kunnen praten 
met mensen uit andere landen en culturen. Hoe 
ga je om met mensen uit andere landen? In de 
tweede klas is er een studiereis naar Engeland. 
Daar maak je kennis met the English way of life 
en verblijf je in een gastgezin. In de derde klas 
volgt een uitwisseling met een middelbare school 
in het buitenland. Je bezoekt de partnerschool 
en doet samen projecten (in het Engels) met de 
leerlingen. later in het jaar ben jij de begeleider 
van de buitenlandse leerlingen als zij het 
Mendelcollege bezoeken. 
Op het TTO doe je mee aan tal van activiteiten 
zoals het European Youth Parliament, Speaking 
competition, Theater project, English sportsday. 
TTO-leerlingen schrijven hun profielwerkstuk in 
de examenklas in het Engels. 

EXTRA KOSTEN VOOR TTO
De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs 
gymnasium, atheneum en havo in schooljaar 
2021-2022 bedraagt € 410,-. 

Het Mendelcollege is lid van Nuffic. 
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in het onderwijs. 

VAKKEN IN HET ENGELS
ART (drawing, handcraft, textiles) 

BIOLOGY

CHEMISTRY (3e klas) 

ECONOMICS (3e klas) 

ENGLISH

EUROPEAN INTERNATIONAL ORIENTATION

GEOGRAPHY

HISTORY

MATHEMATICS

PHYSICAL EDUCATION 

PHYSICS (2e klas)

RELIGIOUS EDUCATION/PHILOSOPHY
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Het Mendelcollege heeft al jaren met 
veel succes een tweetalige afdeling 
gymnasium-atheneum. De leerlingen in 
deze klassen krijgen van de basisschool 
een vwo-advies.  

In de eerste klas maken de leerlingen kennis met 
het gymnasium. Vanaf de tweede is er de keus 
voor tweetalig atheneum of gymnasium (met 
Latijn en Grieks). In de eerste klas worden alle 
vakken aangeboden in het Engels, behalve de 
talen, zoals Frans en Nederlands. 

De examenvakken worden (vanaf de vierde) 
in het Nederlands aangeboden. De leerlingen 
gymnasium en atheneum volgen in de bovenbouw 
daarnaast een Engelstalig programma met vakken 
als EIO, physical education, religion/philosophy 
en IB English (International Baccalaureate English 
language and literature).

WANNEER IS TTO EEN GESCHIKTE KEUZE? 
Als je bereid bent om de Engelse taal op 
hoog (near native) niveau te leren, actief aan 
internationaliseringsactiviteiten wilt deelnemen 
en de ambitie hebt om je bilingual attitude te 
ontwikkelen. TTO vwo is vooral geschikt voor 
de vwo-plus-leerling, dus de leerling die extra 
uitdaging wil of nodig heeft. De intellectuele en 
academische vaardigheden worden aan de hand 
van (hoge) internationale standaarden ontwikkeld.

TWEETALIG ONDERWIJS 
GYMNASIUM-ATHENEUM
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CERTIFICATE ADVANCED ENGLISH 
In de 4e klas gymnasium en atheneum nemen de leerlingen deel aan het Cambridge 
CAE-examen (Cambridge Advanced Certificate). 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ENGLISH
IB English bevat Engelse literatuur, kritisch denken, tekstvergelijken, academische 
schrijfvaardigheid en taal in culturele context. Onderdeel van IB English is de internationale 
stage (klas 5 gymnasium en atheneum) bij een Engelstalig bedrijf in Nederland of in het 
buitenland. Dit bracht leerlingen al bij bedrijven op Schiphol, maar ook in Hong Kong en 
Canada. Na de succesvolle afronding van het CAE en IB English zijn de leerlingen in het bezit van 
internationaal erkende certificaten die de weg vrij maken naar vele internationale opleidingen. 

Robin Kanters, 1TTO gymnasium-atheneum

‘NA VIJF WEKEN WIST IK AL ZO VEEL!’
‘Waarom zou ik TTO doen, als dat alleen maar extra werk oplevert? Zo dacht ik er eerst over. 
Inmiddels weet ik dat dit niet zo is. Gelukkig hebben mijn ouders me overtuigd om wel voor 
TTO te kiezen. Straks beheers ik een wereldtaal waarin ik met iedereen kan communiceren. 
Trouwens, in de meeste Nederlandse bedrijven moet je ook goed Engels kunnen spreken. 
Ook op vakantie is het handig, nu al. 

Je hoeft niet onwijs goed in Engels te zijn om TTO te kunnen doen. Je begint weer helemaal 
bij het begin. We hebben net zo lang geoefend tot we allemaal op hetzelfde niveau zaten. 
Vanaf dat moment ging het snel met Engels leren. Na vijf weken wist ik al zo veel. Kun 
je nagaan hoe goed ik Engels spreek aan het einde van de derde klas, als ik Cambridge-
examen doe?

Bij TTO volg je de meeste vakken in het Engels. Met gym doen we ook typisch Engelse 
sporten zoals rugby en cricket. Iedereen praat dan Engels met elkaar. Dat deden we ook 
toen we aan het Dickens-project werkten. We kregen acteerles van Britse acteurs en 
hebben het verhaal van A Christmas Carol nagespeeld, compleet met kostuums uit die tijd. 
Natuurlijk horen er ook leuke excursies en reizen bij TTO. Ik verheug me erg op de Oxford-
reis want ik ben nog nooit in Engeland geweest.’
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VOOR WIE IS TTO HAVO? 
TTO havo is geschikt voor de havo-leerling die 
gemotiveerd is. We bieden onderwijs dat past bij de 
meer praktisch ingestelde havist die graag wil leren 
en voor wie sociale activiteiten extra motiverend zijn. 
Gevarieerde werkvormen en opdrachten zijn daarvan 
kenmerken, evenals een goede samenwerking 
met de docent. De TTO havo-leerling is bereid de 
Engelse taal op hoog niveau te leren, actief aan 
internationaliseringsactiviteiten deel te nemen en 
heeft de ambitie de bilingual attitude te ontwikkelen. 
Met deze houding laat je zien dat je er op school en 
thuis alles aan doet om je het Engels eigen te maken.

In de brugklas kun je de keuze maken 
voor tweetalig havo-atheneum. Deze 
klassen zijn bedoeld voor leerlingen met 
een basisschooladvies havo- of havo-vwo.  

In de eerste klas worden alle vakken aangeboden 
in het Engels, behalve de talen Frans en 
Nederlands. Na de eerste hebben leerlingen de 
mogelijkheid om door te stromen naar 2 havo 
TTO of naar 2 atheneum TTO. De examenvakken 
worden vanaf 4 havo in het Nederlands 
aangeboden. Ze volgen in de bovenbouw versterkt 
Engels. Zij bereiden zich in leerjaar 4 voor op het 
BEC examen (Business English Certificate). Het 
certificaat bewijst dat je over de noodzakelijke 
Engelse taalvaardigheid beschikt om succesvol te 
communiceren in je werkomgeving.

TWEETALIG ONDERWIJS 
HAVO-ATHENEUM

Benthe van Oversteeg, 
1TTO havo atheneum

‘IEDEREEN HELPT ELKAAR’ 
‘Engels spreken in de les vond ik in het begin heel spannend. Er waren klasgenoten die het 
veel beter konden dan ik. Maar iedereen helpt elkaar. En de docenten zijn heel vriendelijk 
en geduldig. Als je iets niet snapt, leggen ze het gewoon nog een keer uit. In het Engels, dat 
wel. Dan leer je er het meest van.

De Engelse taal geeft de lessen een speciaal tintje. Ze zijn spannender, omdat je net iets 
meer moet nadenken. Vooral in het begin; op den duur gaat het steeds meer vanzelf. Bij 
wiskunde reken ik in mijn hoofd zelfs in het Engels. Van sommige begrippen die we met 
aardrijkskunde en biologie leren, weet ik de Nederlandse vertaling niet eens.

Bij TTO horen ook leuke projecten, excursies en reizen. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld een 
echte high tea in de stad. Ook het Dickens-project was leuk. We hadden ook een talendag, 
waar we onder meer Italiaans en gebarentaal hebben geleerd. Dan is Engels toch een stuk 
makkelijker.’
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FIRST ENGLISH CERTIFICATE 
In de 4e klas havo nemen de leerlingen deel aan het 
Cambridge FCE-examen (First English Certificate). 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
Business English bereidt de havo-leerlingen 
in de bovenbouw voor op een Engelstalige 
werkomgeving. De taalvaardigheid van de 
leerlingen neemt toe door het oefenen van de 
mondelinge en schriftelijke communicatie.

TTO JUNIOR COLLEGE 
Na drie jaar tweetalig onderwijs behaal je 
het certificaat TTO Junior College. Van de 
certificaatuitreiking maken we een feestelijke 
bijeenkomst, waarbij iedereen persoonlijk 
toegesproken wordt door de mentoren en 
docenten. Het certificaat TTO Junior College is 
erkend door het Europees platform Nuffic. De 
internationaal erkende certificaten geven toegang 
tot vele internationale opleidingen.

KOM KENNISMAKEN
INFORMATIEAVOND TTO 
gymnasium-atheneum en havo
Voor OUDERS + LEERLINGEN in groep 8
dinsdag 26 januari 2021, 19.00 uur
Proeflessen in het Engels en gelegenheid om vragen te 
stellen aan de TTO-docenten

WELKOM OP HET MENDEL: INFO EN PROEFLESSEN
gymnasium-atheneum, havo en mavo 
Voor OUDERS EN LEERLINGEN in groep 8
woensdag 18 november 2020, 16.00-18.00 uur
woensdag 20 januari 2021, 16.00-18.00 uur
Opgeven via www.mendelcollege.nl

OPEN AVOND
Vrijdag 5 februari 2021 van 18.00 tot 21.00 uur

OPEN DAG
Zaterdag 6 februari 2021 van 09.30 tot 12.30 uur

KENNISMAKINGSLESSEN voor leerlingen die niet met 
hun basisschool op bezoek komen
Woensdag 27 januari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur
Telefonisch opgeven tot vrijdag 22 januari: 
023 – 5258421

AANMELDEN VOOR DE BRUGKLAS
www.mendelcollege.nl/groep-8/aanmeldingsprocedure

MEER INFORMATIE
voor meer informatie kun je contact opnemen met
mw. A.F. Doek, afdelingsleider: afdoek@mendelcollege.nl
of kijk op onze website: 
www.mendelcollege.nl/onderwijs/tweetalig-onderwijs
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Interconfessionele school 
voor TTO, gymnasium, 
atheneum, havo en mavo

Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem

023-5258421
www.mendelcollege.nl

TTO OP HET MENDEL
•  Beheersing van Engels op ‘near native’ (moedertaal) niveau

•  Behaal je Certificaten FCE en BEC (havo) of CAE en IB English (vwo)

•  Behaal ook de certificaten Delf (Frans) en Goethe (Duits)

•  Unieke combinatie TTO en gymnasium

•  Docenten hebben een ‘near native’ niveau of Engels als moedertaal 

•  Studiereis naar Engeland

•  Uitwisseling met een school in het buitenland

•  Junior Speaking Competition

•  English sports (rugby, cricket, golf)

•  Theaterproject (Shakespeare/Dickens)

•  Internationale stage in de bovenbouw


