


voorlichting tto

- Graag uw microfoon dempen, mocht dit 

niet automatisch zo zijn.

- Uw vragen kunt u stellen in de chat.

- Presentator: Francine Leever 

- Chatbeheer: Alexander Pouw



School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling

welkom en introductie van locatiedirecteur René Grol



Programma

1. Tto binnen Het Stormink

2. Wat is tweetalig onderwijs (tto)?

3. Hoe sluit je tto op Het Stormink af?

4. Nuttige informatie

5. Aanmelding schooljaar 2020-2021

6. Andere voorlichtingsmomenten (voor de leerlingen)

7. Vragen?



TTO binnen Het Stormink

- Tweetalig onderwijs (tto) is een onderwijsconcept binnen Het Stormink voor 

havo- en vwo-leerlingen;

- Het tto-team is onderdeel van het atheneumteam;

- Tto-havo valt dus ook onder het atheneumteam.



Wat is tto?

tto

taalvaardigheid wereldburgerschap persoonsvorming



Engelse taalvaardigheid

• Minimaal 50% van de lestijd wordt in het Engels gegeven;

(bijv. geschiedenis in het Engels of wiskunde, biologie, gym, etc.)

• Twee extra uren Engels/EIO op de lessentabel;

• FCE (First Certificate English) van het Cambridge programma.
• havo en vwo maken dit examen



Wereldburgerschap

• Doorlopende leerlijn in kennis en vaardigheden op het gebied van wereldburgerschap;

• In klas 2 en 3 het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) op de lessentabel; 

• In reguliere lessen extra aandacht voor wereldburgerschap;
• Bijvoorbeeld

• Samenwerking met ISK
• Nieuwsquiz!
• Presentatie over een internationaal onderwerp
• Dagexcursie naar Brussel

• Internationale projecten ;

• Reis naar het buitenland!



Persoonsvorming

• Het Stormink is de school voor persoonlijk leren en talentontwikkeling;

• Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe wil ik dat doen? Etc.

• Mening/visie laten ontwikkelen op het gebied van (internationale) 
gebeurtenissen.



Hoe sluit je tto op Het Stormink af? 

Tto-diploma 

-Erkend certificaat, waarmee je aantoont dat je drie jaar lang tto hebt 
gevolgd en dus bepaalde kennis en vaardigheden hebt verworven.

Taalvaardigheidscertificaat First Cambridge Exam

- FCE (voor zowel havo als vwo)

- tot op heden 100% geslaagd



Nuttige informatie

- Tto kost 250,- extra vrijwillige ouderbijdrage per jaar.

- Buitenlandse reis wordt apart in rekening gebracht.

- Tto is vooral geschikt voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden 
op hun eigen niveau.

- Een goede score op het gebied van begrijpend lezen is een pré, maar 
geen must.



Aanmelding schooljaar 2020-2021

Schooladvies => havo, havo/vwo of vwo/gymnasium

Aanmeldprocedure voor atheneum en havo:

- Aanmelden via formulier basisscholen

- Leerling ontvangt verzoek voor het schrijven van een motivatiebrief

- Motivatiegesprek op Het Stormink met de leerling, ouders schuiven daarna aan…

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een klassenindeling.



Kennismaking voor leerlingen

- Basisschoolbezoeken van tto-leerlingen 

- Open Huis, houd onze site, Instagram (hetstormink.ehl) en 

Facebook in de gaten!

- High Tea + minilesjes, dinsdagmiddag 

9 februari 2021 van 15.00 tot 16.30

Aanmelden via Groep 7/8 van onze website



f.leever@ettyhillesumlyceum.nl


