Tweetalig onderwijs na de basisschool
De wereld wordt steeds een beetje kleiner. Niet echt natuurlijk, maar bij wijze van spreken.
Grenzen van landen worden steeds onbelangrijker. Samenwerking wordt daarentegen steeds
belangrijker. Niet alleen samenwerking op het gebied van handel. Ook belangrijk, maar ook
zoiets als klimaat trekt zich werkelijk niets van landsgrenzen aan. Om goed te kunnen
samenwerken, om elkaar zonder misverstanden te kunnen verstaan is de Engelse taal
onmisbaar.
Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim was het al heel veel jaren mogelijk om tweetalig vwo te
gaan doen. Vanaf dit jaar gaan we tweetalig onderwijs ook op onze havo mogelijk maken. Op
veel HBO-opleidingen heb je een meer dan behoorlijke beheersing van het Engels nodig.
Daarom krijgen wij vanuit de (oud-)leerlingen de laatste jaren steeds vaker de vraag om ook
tweetalig havo in te voeren. Los van alle praktische redenen is tweetalig onderwijs gewoon heel
mooi en uitdagend onderwijs is, waarbij je ook letterlijk je eigen grenzen verlegt. Om al die
redenen gaan we vanaf schooljaar 2020-2021 naast tweetalig vwo ook tweetalig havo
aanbieden.
Junior college
Vanaf het moment dat je in de brugklas op school komt, gaan we je op een leuke manier
vertrouwd maken met de Engelse taal. Dat betekent dat je in de onderbouw heel veel lessen in
het Engels volgt, dat er veel boeken in het Engels zijn en dat je tijdens de lessen alleen maar in
het Engels praat en schrijft. Je krijgt natuurlijk extra Engels van docenten die het Engels zeer
goed beheersen.
Geen zorgen hoor, we beginnen rustig aan zodat je de tijd hebt om te wennen. Wennen aan je
nieuwe school en wennen aan het spreken in het Engels. Het is goed te weten dat we niet
verwachten dat je al Engels spreekt. Toch zul je jezelf nog gaan verbazen hoe snel dat Engels
leren zal gaan! We hebben dat inmiddels bij vele honderden kinderen kunnen zien.
Tweetalig onderwijs gaat over meer dan Engels alleen. Het gaat over het ontwikkelen van een
internationale kijk op de wereld. Het gaat over je verdiepen in andere culturen, gewoonten en
mensen; over je verplaatsen in een ander en leren hoe je het beste met die ander omgaat. Je
werkt aan vakoverstijgende (meerdere vakken doen mee) internationale projecten, gaat op reis
en hebt een uitwisseling met een andere school. Je leert hoe je een mooie speech schrijft én
houdt in het Engels bij de Junior Speaking Contest. Van deze en alle andere activiteiten die je in
het kader van Europese en Internationale Oriëntatie onderneemt, leg je een digitale map aan
(portfolio) waarin alles komt te staan wat je hebt gedaan.
Na drie jaar rond je de Onderbouw van het tweetalige onderwijs af met een junior certificate,
een internationaal erkend diploma. Hoe je in de Bovenbouw op het havo of vwo verder gaat om
het felbegeerde senior certificate te halen, leggen we je hier later op school wel uit.

Doorstromen
Stel, je hebt besloten om naar het Rijnlands Lyceum Sassenheim te gaan. Een mooi en goed
besluit, want de school biedt je niet alleen een leuke en leerzame tijd aan, ook krijg je de
mogelijkheid om door te stromen naar tweetalige vwo.
Je wil naar onze tweetalige havo. Je hebt dan van je basisschool minimaal een havo of
havo/vwo advies meegekregen. Het is heel goed mogelijk dat het zo ontzettend goed gaat met
je, dat je best door kan gaan op de vwo-afdeling. Zo kan het zijn dat je na het eerste jaar

tweetalig havo door kan gaan naar de tweede klas tweetalig vwo. Natuurlijk alleen als jij dat wil.
Het hóéft niet, maar als je de punten hebt gehaald kán het wel.
Op woensdag 27 november is er speciaal voor jou een meeloopmiddag. Je kunt dan zelf
meemaken wat tweetalig onderwijs inhoudt. Wil je meelopen, informeer je leraar van school of
mail naar m.luijk@rijnlandslyceum-rls.nl.
We hopen je dan te ontmoeten en natuurlijk te overtuigen dat het niet eng is, maar juist leuk en
spannend.

