
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: TWEETALIG ONDERWIJS 

Wat zijn de toelatingseisen voor Tvwo?  
Vwo/Gym advies, én; 
Leerlingvolgsysteem groep 7 en 8: je 
moet  overwegend “A’s” hebben voor Begrij-
pend lezen en Rekenen. De andere onderde-
len in het Leerlingvolgsysteem moeten overwe-
gend “A” zijn, én; 
Testmiddagscore overwegend positief, én; 
Adviesformulier leerkracht voor Tweetalig 
Vwo overwegend goed/gemiddeld  
  
Wat zijn de toelatingseisen voor Thavo/
Tvwo?  
Havo of Havo/Vwo advies, én; 
Leerlingvolgsysteem groep 7 en 8: je moet 
overwegend "B's" of “A’s” hebben voor Begrij-
pend lezen en Rekenen. De andere onderde-
len in het Leerlingvolgsysteem moeten overwe-
gend "B" zijn, én; 
Testmiddagscore overwegend positief, én; 
Adviesformulier leerkracht voor Tweetalig 
Havo/Vwo overwegend goed/gemiddeld  
 
Wat houdt de toelatingsprocedure in 
voor Tvwo?  
Beoordeling scores LVS en advies school  
Beoordeling scores testmiddag  
Beoordeling adviesformulier leerkracht  
 
Wat houdt de toelatingsprocedure in 
voor Thavo/Tvwo?  
Beoordeling scores LVS en advies school  
Beoordeling scores testmiddag 
Beoordeling adviesformulier leerkracht  
 
Wat moet je doen op de testmiddag?  
Op de testmiddag beantwoord je een aantal 
vragen en schrijf je een stukje in het  
Nederlands. 
 
Hoeveel kost het?  
De (vrijwillige) ouderbijdrage voor tweetalig on-
derwijs is 500 euro per jaar in klas 1-3. Hier be-
talen we o.a. de reizen, excursies, workshops, 
extra lesmateriaal, het examengeld en de extra 
uren Engels van.   
  
Moet je al goed Engels kunnen?  
Nee hoor! Ook met geen kennis van de  
Engelse taal kun je meedoen aan het TTO. Je 
leert het namelijk ontzettend snel.  
  
Hoeveel lessen heb je in het Engels?  
We geven ongeveer 80% in het Engels in de 
brugklas, 70% in de tweede klas en 60% in de 
derde klas.  
 
Hoeveel mentorlessen heb je in het TTO?  
Je hebt één mentorles per week.  

 
 
 
Welke extra diploma’s krijg je?  
In jaar 3 ga je op voor je Cambridge  
Checkpoint English en het Cambridge Global 
Perspectives IGCSE certificaat.  
In de bovenbouw ga je op voor óf het Cambrid-
ge Advanced Exam óf het  
Cambridge Profiency Exam. Deze examens  
bewijzen dat je de Engelse taal uitstekend  
beheerst!  
 
Wat is het TTO in de bovenbouw?  
In de bovenbouw volg je het Honours  
Programme. Hier ligt de nadruk op het vak  
Engels: je krijgt extra uren Engels en dit vak 
bereidt je voor op het Cambridge Exam, maar 
ook een aantal andere vakken (zoals gym en 
maatschappijleer) worden nog in het Engels  
gegeven. Ook ga je op stage en maak je je  
afsluitende profielwerkstuk in het Engels.  
 
Wat als je wordt afgewezen?  
Je bent altijd verzekerd van een plek op onze 
school als je wordt afgewezen voor het TTO-
programma. Als je niet wordt aangenomen voor 
de Tvwo-brugklas, is de Thavo/vwo-brugklas 
misschien wel een optie voor jou! We hebben 
ook reguliere havo/vwo en mavo/havo-
brugklassen. 
 
Kan je TTO  doen met dyslexie?  
Jazeker! Kijk op https://www.marnixcollege.nl/
remedial-teacher voor de afspraken omtrent 
dyslexie en dyscalculie.  
 
Hoe zit het met Latijn?  
Leerlingen in de Tvwo-brugklas kunnen kiezen 
voor Latijn als extra vak naast hun andere vak-
ken. Bij Latijn ligt de nadruk op het leren van de 
nieuwe taal, maar er is ook zeker aandacht voor 
de cultuur. 
 
Hoe lang hebben jullie al TTO op het  
Marnix?  
We zijn in 1995 begonnnen met onze eerste 
brugklas Tvwo. In 2020 zijn we gestart met  
onze eerste brugklas Thavo/Tvwo.   
 

 



Tvwo: Corine Poot (c.poot@marnixcollege.nl) Thavo: Marloes de Jong (mj@marnixcollege.nl)  

 

 

 
 
 

     


