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WAAROM ENGELS?
Engels is veruit de belangrijkste internationale taal. Niet alleen 
in het bedrijfsleven, maar ook binnen het onderwijs. Het hoger 
beroeps   onderwijs en universitaire opleidingen bieden steeds 
meer studieboeken in het Engels aan. Ook worden veel vervolg
  opleidingen in het Engels gegeven. Ook bij speciale studie  
selecties hebben leerlingen voordeel van hun twee  talige voor
op  leiding, omdat het talent en ambitie laat zien. Een studie 
starten aan een universiteit in Neder land en tijdens de studie 

een aantal maanden 
studeren aan een 
universiteit in Berlijn, 
Madrid, Boston of 
Londen is zeker niet 
ongebruikelijk. 

INTERNATIONAAL KARAKTER
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim biedt sinds augustus 2003 
de op  leiding tweetalig onderwijs (tto) aan. Per 2019-2020 
gaan we beginnen met tweetalig havo. Deze opleiding past bin-
nen het internationale karakter van de Stichting Het Rijnlands 
Lyceum waar het Rijnlands Lyceum Sassenheim bij hoort. Tto 
sluit aan bij de groeiende internationalisering van onze maat-
schappij. Bovendien komt tweetalig onderwijs tegemoet aan 
de stijgende vraag naar onderwijs op maat en omdat hbo’s en 
universiteiten hier veel voordeel in zien.

WAT IS TWEETALIG ONDERWIJS?
Binnen de opleiding tweetalig onderwijs wordt in de  eerste 
drie schooljaren ruim boven de minimum eis van het Nuffic 
in het Engels les gegeven. In de lessen van deze vakken is 
Engels de voertaal van docenten én leerlingen. Boeken, 
werkstukken en toetsen zijn ook in het Engels. Verder krijgen 
de leerlingen extra lessen Engels. Twee talig onderwijs bereidt 
leerlingen voor op het reguliere havo/vwoexamen, aangevuld 
met een internationaal erkend examen voor het vak Engels en 
internationale reizen en projecten. Op de site ikkiestto.nl vindt 
u nog meer over wat het tweetalig onderwijs inhoudt.

VOOR WIE?
Het tto is bedoeld voor leergierige leer lingen met een meer 
dan gemiddeld niveau. Het onderwijsprogramma van het tto 
biedt de leerling extra uitdagingen. Nu blijkt dat de beheersing 
van de Engelse taal op hoog niveau naast een brede algemene 
vorming aanzienlijk voordelen met zich meebrengt, valt de 
keus steeds vaker op het tweetalig onderwijs. Door de verdere 
vervaging van de lands grenzen en de toenemende internatio
nalisering, is de keus voor ons tweetalig onderwijs een juiste 
keus. Natuurlijk moeten de leerlingen wennen aan de lessen in 
het Engels, maar de ervaring leert dat ze al snel niet anders 
weten. Door het tweetalige onder wijs groeit ook de algemene 
taalvaardigheid van de leerlingen in het Nederlands en andere 
moderne talen.

TOELATING
Als norm voor toelating tot tweetalig havo/vwo hanteren wij 
een havo/vwoadvies of een eenduidig positief havoadvies 
van de basisschool, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem. 

EXTRA LESSEN ENGELS
De leerlingen op ons tweetalige onder wijs krijgen extra 
lessen Engels. Op deze manier ver werven ze een grote 
taalvaardigheid in het Engels.

 
DOELTAAL IS VOERTAAL
Voor de vakken Frans en Duits hanteren wij het principe doeltaal 
is voertaal: tijdens deze lessen communiceren de leerlingen en 
de docenten zoveel mogelijk in het Frans en het Duits.

TWEETALIG ONDERWIJS
OUDERS



„ MY ENGLISH HAS IMPROVED SUBSTANTIALLY IN THE YEARS I’VE BEEN HERE - DAAN
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WERELDBURGER WORDEN
Het begrip wereldburger klinkt vaag, maar 
is een belangrijk deel van tweetalig onder
 wijs. In de brugklas start ook het vak Global 
Perspectives. Bij dit vak gaan leerlingen 
zelf al in het klein wereldproblemen 
onderzoeken. Daarom worden uitwisse
lingsreizen en projecten georganiseerd, 
gericht op samenwerking en leren over 
de rest van de wereld. Op deze manier 
breng je je Engels in de praktijk en ervaar 
je dat de wereld veel groter is dan je dorp 
of je land.

Leerlingen uit tweetalig vwo5 doen een 
internationale stage of nemen deel aan 
een internationale conferentie, zoals 
Model United Nations (MUN). Bij zo’n 
conferentie spelen leerlingen uit de hele 
wereld de Verenigde Naties na en moeten 
zij zelf door samenwerking met andere 
kinderen komen tot oplossingen. Ook 
volgen leerlingen uit de bovenbouw tvwo 
o.m. Social Studies (maatschappijleer), 
Humanities (ethiek, onder zoeks vaardig
heden en wetenschapsfilosofie) in het 
Engels. Het bovenbouwprogramma voor 
de havo is nog in ontwikkeling. 

Geheel in de traditie van het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim is er binnen het tweetalige onder
wijs meer dan gemiddelde aandacht voor de 
culturele en algemene ontwikkeling van de leer
lingen. Dit uit zich in de vakken Drama en Art & 
Design. Ook sport is heel belangrijk en dat doen 
we met een ttosausje: jaarlijks zijn er clinics van Engelstalige sporters die leerlingen 
de kans geven een internationale sport (bijvoorbeeld cricket of rugby) te proberen.

DRAMA
TYPISCH TWEETALIG!

DOCENTEN
Alle docenten die hun vak in het Engels 
geven, beheersen het Engels op een hoog 
niveau: zij haalden hiervoor Cambridge
certificaten. Een aantal docenten is native 
of near native speaker. Daarnaast hebben 
veel ttodocenten het master programma 
World Teacher Programme gevolgd bij de 
Universiteit Leiden. Dit is een speciale 
leraren op lei ding voor docenten die les 
geven op tweetalig onderwijs.

KOSTEN
Voor het tweetalig onderwijs maken wij 
extra kosten die niet door de overheid 
worden vergoed. Deze extra kosten 
komen voor rekening van de ouders. 
Naast de vrijwillige ouder bij drage voor 
het komende studiejaar vragen wij een 
speciale (verplichte) tto bij drage. De 
vrijwillige ouderbijdrage en de speciale 
ttobij drage staan vermeld in de sheet 
Infor matie. Uit deze tto ouder bijdrage 
bekos tigen wij extra lessen en activi
teiten.

KWALITEIT
Om de kwaliteit van het tweetalig onder
wijs te waarborgen controleert het Nuffic 
iedere tweetalige school. Het Rijnlands 
Lyceum Sassenheim mag zich officieel 
TTOschool noemen. Onze school is één 
van de slechts 63 scholen in Neder land met 
een junior én een senior TTOcertificering.
De visitatiecommissie van het Nuffic kende 
ons tweetalig onderwijs in de meest 
recente visitatie opnieuw hoge scores toe. 
Daarnaast is onze school aangesloten bij 
het Netwerk Tweetalig Onderwijs. Binnen 
dit netwerk vindt regelmatig overleg plaats 
tussen scholen die tweetalig onderwijs 
verzorgen. Het Netwerk Tweetalig Onder
wijs staat onder begeleiding van het Nuffic.
Door de toegekende hoge waardering van 

het Nuffic en onze ruime ervaring met 
tweetalige vwo hebben wij veel ver trouwen 
in de opzet van een twee talig havo. 

De vetgedrukte vakken worden in het Engels 
gegeven. 
* Mathematics wordt op tweetalig vwo gegeven. 
Tweetalig havo heeft wiskunde in het Nederlands.

In de derde klas:

History

Mathematics*

Art & Design

Physical Education

Biology

Economics

Nederlands

Duits (vanaf klas 2)

Frans

English

Geography

Global Perspectives

Drama

Science

Chemistry

Natuurkunde

VAKKENOVERZICHT

MEER INFORMATIE 
Benieuwd naar wat wij uw zoon of 
dochter te bieden hebben? 
U bent van harte welkom op het 
Webinar 12 januari 19.30 uur.
We geven informatie over onze school, 
over de brugklas en over de Leerlijnen 
Sport en Expressie. 
Ook het Tweetalig Onderwijs komt 
uitgebreid aan bod.
Aanmelden kan via het formulier dat 
op www.rijnlands.nl/groep8 staat.

Vragen zijn welkom per mail bij 
• de heer Langelaar
 (coördinator tweetalig onderwijs): 
 h.langelaar@rijnlands lyceumrls.nl; 
• de heer B. Persoon
 (coördinator eerste klassen): 
 b.persoon@rijnlandslyceumrls.nl; 
• de heer W. Visser
 (conrector onderbouw): 
 w.visser@rijnlandslyceumrls.nl.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 
(0252) 243 070.


