HET STORMINK

onderbouw vmbo, mavo, havo,
atheneum, atheneum-tto en isk
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Go for it!

Do you speak English
Door het internet is de wereld klein geworden. Je kunt contacten
leggen in allerlei landen en spullen kopen in China als je dat wilt. Dat
maakt ons tot echte wereldburgers. Ook later, als je gaat studeren of
werken, zul je vaak contact leggen met het buitenland. Waarschijnlijk
spreek je ook al een beetje Engels. Als je daar heel goed in wilt
worden en je Engels leuk vindt, dan ben je geknipt voor het tweetalig
atheneum op Het Stormink!

Wereldburger
Bij het tweetalig atheneum leer je van alles over gebruiken en
culturen in andere landen overal ter wereld. Zo stippelen we samen
een reis uit door allerlei landen, zodat je de cultuur daar leert
kennen. En we doen nog veel meer leuke en leerzame projecten over
Europa en de rest van de wereld. Alles met als doel om van jou een
echte wereldburger te maken.
Engels voor nu en later
Veel lessen op het tto zijn in het Engels. Bijvoorbeeld geography,
maths, history, science and engineering, arts, and many more. Ook
krijg je twee uur Engels per week extra. Best pittig. Maar je Engels
wordt er steengoed van!

Hier leer je jezelf kennen

Are you in for a challenge

Is tweetalig atheneum iets voor jou
Een beetje taalgevoel voor Engels is handig. Daarnaast verwachten
we een brede wereldblik en interesse in andere landen en mensen.
Je mag je aanmelden voor tto als je een advies havo/vwo, atheneum
of gymnasium hebt.
Iets anders is dat we
behoorlijk wat inzet en
motivatie verwachten.
Daarom vragen we je
om in een motivatiebrief
te schrijven waarom je
kiest voor 3 jaar tweetalig
atheneum. In een
persoonlijk gesprek maken we kennis met jou
en je ouders. Je legt uit waarom ons tweetalig atheneum perfect bij
jou past en we bespreken wat het tto je biedt en van je vraagt.
Cambridge First
Drie jaar tweetalig onderwijs levert in ieder geval één, maar
misschien zelfs wel twee certificaten op. Je maakt het examen
Cambridge First (Engels op B2-niveau) en als je doorleert
Cambridge Advanced (C1). Je ontvangt ook een tto-diploma als
bewijs dat je drie jaar tweetalig onderwijs hebt gevolgd.
Extra kosten
Tweetalig onderwijs kost per jaar € 250,- extra schoolgeld. Dit
komt onder andere door de extra lessen Engels en het examen
Cambridge First. Ook ga je op buitenlandse reis. Hiervoor vragen we
een extra bijdrage van je ouders. Als dit een probleem is, denken we
mee voor een oplossing.
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