
Tweetalig onderwijs

op HAVO & VWO

Het gaat om jou!

Heb jij een havo- of vwo-advies en een 
talenknobbel? Meld je dan snel aan voor de 
brugklas tto op Pius X Aalderinkshoek.
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Tweetalig onderwijs
Goede kennis van het Engels wordt 
steeds belangrijker. Veel vervolgstudies 
op het hbo en de universiteit worden 
in het Engels gegeven en veel 
studieboeken zijn in het Engels. 
Misschien wil je later wel in het 
buitenland studeren of werken: dan 
moet je Engels zeker goed zijn. Het 
tweetalig havo geeft je daarvoor een 
perfecte start. Een goede keuze, want 
met twee talen kun je de hele wereld 
aan! Maar het is niet alleen de Engelse 
taal die bij tweetalig onderwijs centraal 
staat. Je leert ook mee te praten over 
onderwerpen die spelen in Europa 
en over de hele wereld.   Zo word je 
voorbereid als wereldburger.

Is tto iets voor jou?
Tto is bedoeld voor leerlingen die van 
een uitdaging houden, leerlingen met 
ambitie die door hun goede beheersing 
van de Engelse taal hun kansen voor de 
toekomst willen vergroten.  

In de brugklas start je meteen met tto. 
Alle niet-taal-vakken zijn dan in het
Engels. Je krijgt tenslotte extra lessen
Engels om ervoor te zorgen dat je de 
Engelse taal goed beheerst. 

Engels spreken in de les zal zeker in 
het begin anders zijn en ook is het 
wennen aan boeken in de Engelse taal. 
Daarom wordt het rustig opgebouwd, 
zodat je aan de taal en de lesopbouw 
kunt wennen. In het begin mag je nog 
terugvallen op het Nederlands, maar je 
zult merken dat het oppikken van het 
Engels sneller gaat dan je denkt. 

Tweetalig onderwijs is echter niet 
alleen maar les in de Engelse taal. Er is 
daarnaast in de lessen veel aandacht 
voor de internationale oriëntatie 
en burgerschapsvorming. Je gaat 
bijvoorbeeld op uitwisseling en je doet 
allerlei buitenlesactiviteiten waarbij 
Engels de voertaal is of activiteiten met 
een internationaal karakter.

Met tweetalig onderwijs 
kan jij de hele wereld aan!

Haal het beste uit jezelf in de brugklas tto 
op het Pius X College!
Ben jij een echte wereldburger? Verleg je grenzen met 
tweetalig onderwijs. 

Voor havo- en  

vwo-leerlingen


