
School voor onderbouw vmbo, mavo, 
havo, atheneum, tweetalig havo en 

atheneum (tto), en isk onderwijs

Jouw reis. Jouw route. Jouw avontuur.

Do you speak English?
Wil jij een echte wereldburger worden? Wil jij elke dag Engels spreken? Heb je 
taalgevoel en een open mind voor wat er in de wereld te beleven valt? Dan is 
tweetalig atheneum of havo zeker iets voor jou!

Wereldburger
Als je tweetalig onderwijs (tto) volgt, leer je van alles over gebruiken en culturen 
in andere landen overal ter wereld. Dit doe je in je lessen en in speciale 
projecten. Zo stippel je bijvoorbeeld een reis uit door allerlei landen, zodat je 
het land en de cultuur daar leert kennen of ga je in gesprek met 
leeftijdsgenoten die niet in Nederland zijn geboren. Alles met als doel om van 
jou een echte wereldburger te maken.

TWEETALIG HAVO EN 

ATHENEUM
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HET STORMINK

Are you in for a challenge?

Engels voor nu en later 
Om die wereldburger te worden, is het 
natuurlijk handig om je goed verstaanbaar te 
kunnen maken. Vandaar dat veel lessen op 
het tweetalig onderwijs (tto) in het Engels 
zijn, bijvoorbeeld maths, history, science and
engineering, geography, physics and many
more. Je krijgt daarnaast twee lessen Engels 
per week extra. Beste pittig, maar je Engels 
wordt er wel steengoed van! 

Is tweetalig onderwijs iets voor jou?
Het hebben van een talenknobbel is niet echt nodig, maar een beetje 
taalgevoel en interesse in Engels zijn wel handig. Je kunt je aanmelden voor 
tweetalig havo als je een havo- of havo/vwo-advies hebt. Voor tweetalig 
atheneum kun je je aanmelden met een atheneum- of gymnasiumadvies. Wat 
wij vooral belangrijk vinden is je inzet en motivatie. Die verwachten we 
namelijk van je als je je aanmeldt voor de drie jaar dat je op tto zit. Daarom 
vragen wij je na je aanmelding om een motivatiebrief te schrijven. Waarom wil 
jij zo graag tweetalig onderwijs volgen op Het Stormink? In een persoonlijk 
gesprek maken we kennis met jou en je ouders. Jij kunt dan vertellen waarom 
tto perfect bij jou past. Daarbij hebben we het dan ook nog over wat tto je 
biedt en van je vraagt.

Cambridge First en tto-diploma
Drie jaar tweetalig onderwijs levert in ieder geval één, maar misschien zelfs 
wel meerdere certificaten op. Zo ga je het Cambridge First Exam maken, 
waarmee je jouw niveau van de Engelse taal internationaal kunt aantonen én 
krijg je jouw tto-diploma; het bewijs dat je drie jaar lang tto-kennis en –
vaardigheden hebt opgedaan.  

Extra kosten
Tweetalig onderwijs kost €250,- per jaar extra schoolgeld. Dat komt onder 
andere door de extra lessen Engels en het examen Cambridge First. Als dit 
een probleem is, denken we graag mee over een oplossing. Ook ga je op reis. 
Hiervoor vragen we een extra bijdrage van je ouders. Als dit een probleem is, 
denken we mee voor een oplossing.


