


… weet je wat tto op de Willem is

… weet je of tto goed bij je past

… weet je waar je terecht kan met vragen

… weet je wanneer je tto zelf een keer kan ervaren

Na deze presentatie…



Wat is tto?



Meer dan 50% van alle 
vakken volg je in het Engels; 
bijv. bij wiskunde, 
geschiedenis, 
bewegingsonderwijs, 
aardrijkskunde.

Door veel te oefenen en 
bezig te zijn met Engels leer 
je de taal sneller en groeit 
je woordenschat heel snel.



In het tweede jaar ga je naar het 
buitenland. Dat kan Engeland zijn, 
maar ook een ander Europees land. 
Alle gesprekken zijn dan in het Engels. 
En dat kan je! 



Er is veel aandacht voor 
persoonsvorming; 
zelfstandigheid, samenwerken 
en leren presenteren





Waarom tto?



Brede kijk op de wereld!



Engels is overal!



De wereld wordt steeds kleiner



Voor wie?



Voor iedereen met een havo- 
of vwo-advies die…

• van uitdaging houdt 

• gemotiveerd is



Wat ga je doen?



Veel steun van elkaar 



Je ontvangt goede 
begeleiding van docenten 
en je mentor



Steeds meer leren, 
learning by doing!



De tweejarige brugklas 
geeft je veel tijd om te 
wennen en te groeien



Voordelen



Het tto is veel uitgebreider



Je krijgt veel zelfvertrouwen om 
Engels te praten



Buitenlandse ervaringen 
door uitwisselingen, 
excursies en internationale 
projecten 



Het tto op De Willem 
Alles op een rij



• Je volgt een bijzondere vorm van onderwijs

• Je mag aan veel leuke projecten deelnemen

• Je wordt vloeiend in Engels

• Je leert jezelf en anderen kennen

• Je doet mee aan uitwisselingen en excursies

• Je hebt meer opties na De Willem

• Iedereen is welkom



Veelgestelde vragen



Is er een intakegesprek/toets?
Nee, iedereen is welkom.

Mijn Engels is (nog) niet zo goed, kan 
ik dan wel meedoen?
Jazeker! Er zijn veel verschillen tussen 
basisscholen en dankzij de tweejarige 
brugklas heb je veel tijd om te groeien.

Ik heb interesse, wat nu?
Meld je aan voor Live@deWillem, 
en/of kom naar de informatieavond op 
9 februari. Check ook vooral de 
website!





Technical Talk



De vrijwillige ouderbijdrage voor tto is 250 
euro

In het begin kost tto iets meer tijd. Reken op 
ongeveer een half uurtje per week.

Verschillen Cambridge en tto: 
• In de onderbouw werken leerlingen 

richting de Cambridge Checkpoints en in de 
bovenbouw richting het International 
Baccalaureate (IB)

• Cambridge Advanced English is een 
eenjarige taalcursus. Deze bieden wij ook 
aan als extra vak!

• Het tto is dus veel breder dan alleen taal en 
biedt veel meer!




