Certificaten
Het Beatrix College is een erkende junior TTO-school.
Dat betekent dat wij extra diploma’s en certificaten
mogen uitreiken, waar het gaat om tweetalig onderwijs.
Zo ontvang je aan het einde van de derde klas een tweetal
certificaten: een schoolcertificaat voor TTO en een internationaal Cambridgecertificaat. Bovendien kun je in de
bovenbouw het TTO vervolgen en aan het einde van de
zesde klas je International Baccalaureate-certificaat halen.
Hiermee kom je gemakkelijker op buitenlandse universiteiten
of bijvoorbeeld Nederlandse University Colleges.

Beatrix College
Ketelhavenstraat 3
5045 NG Tilburg
T 013 - 571 17 25
E info@beatrix-college.nl
www.beatrixcollege.nl

1e jaar
• Trip to England
• Halloween Party
• International Guest Speakers
• Little Victoirans performance
• Day trip to the Hague
• English Breakfast
• High Tea Party

europees platform
internationaliseren in onderwijs

landelijk netwerk voor
tweetalig onderwijs

Yes

,

you can!

Ontwerp: www.jeroenvandenboer.nl

3e jaar
• Day trip to Brussels
• Exchange in England
• International Guest Speakers
• Cambridge Exams
• Graduation

erkend door

Tweetalig
onderwijs

The extra’s

2e jaar
• Trip to London & Dover
• Discovering Shakespeare performance
• International Guest Speakers
• German exchange
• European market
• International evening

www.ikkiestto.nl

Wat betekent
Tweetalig
onderwijs (TTO)?
Op de Tweetalige VWO-afdeling van het
Beatrix College volg je meer dan de helft
van de vakken in het Engels, zoals biologie,
aardrijkskunde en geschiedenis. Hierdoor leer
je natuurlijk, net als andere VWO-leerlingen,
veel over de vakken zelf. Tegelijkertijd leer je
goed Engels te begrijpen en te gebruiken op
een natuurlijke manier! Dat kan later uitstekend
van pas komen, o.a. bij een vervolgstudie en
werk in Nederland of in het buitenland.
Zijn alle vakken in het Engels?
Nederlands is natuurlijk in het Nederlands en bij Frans
en Duits is de doeltaal ook grotendeels de voertaal.
Techniek doe je ook in het Nederlands. De rest van
de vakken zijn in het Engels:
• Biology
• Music
• Art & design
• Maths
• Geography
• History
• P.E.
• Drama

Leerlingen op het TTA van het Beatrix College
kunnen het best vertellen hoe het is.
Daarom hebben we ze naar hun mening gevraagd:

Is TTA difficult?
Martijn Mols: “It isn’t really difficult,
it’s more of a challenge.”

Syb Kuypers: “Don’t be scared, you can do it,
maybe not right away but you learn and it
becomes easier.”

Vera Cransveld: “The first few weeks it is hard when you are speaking
and listening in English - but then it get’s easier. You don’t translate
it in your head any more you just think in English!”

Lara Akande: “At first it is difficult but
you get used to it. You do a lot of extra
things which make going to school
much more interesting and fun!”

Dagmar Smagge: “I could only say “I am
Dagmar” at first, now in the second year
I can give a presentation in English and do
projects in English.”

Thomas Geertse: “In the beginning I didn’t even know the days
of the week, I wasn’t very good at English, but I still chose TTA.”

Why did you
choose to do TTA?
Martijn Mols: “My brothers go to another school and they
just get lists of words to learn. We don’t do that in TTA. We
learn the words by playing games, actually talking to each
other and using the words, not just sitting and listening.”

Max Vogels: “Because of all the trips
and exchanges you do in TTA.”

Vera Cransveld: “I thought TTA was just about
learning English, but it is more than that. You
learn about other cultures. In the first year we
learnt all about Halloween and we had pen-pals
from a school in England. We did things I didn’t
expect to do.”

Lara Akande: “I wanted something that was
different, at primary school I didn’t really have
to do much and I wanted a challenge.”

Robin van den Bosch: “I had heard that TTA was
great fun and that it would really help my English.
I wasn’t very good at English but my sister who
had also done TTA said that the teachers would
help you.”

Thomas Geertse: “In TTA you learn English
without even realising you are learning!”

