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Tweetalig onderwijs breidt uit

In het nieuwe schooljaar komen er meer tto-brug-
klassen op het KWC. Dankzij het grote aantal 

aanmeldingen komen er drie brugklassen voor twee-
talig vwo. Ook de havo-afdeling gaat beginnen met 
tweetalig onderwijs en zij starten volgend schooljaar 
met één klas. De afdeling vmbo is dit schooljaar 
begonnen met tweetalig vmbo op alle leerwegen: 
theoretisch, gemengd, kader en basis. Voor komend 
schooljaar is er weer een nieuwe brugklas vmbo met 
leerlingen uit alle leerwegen die tweetalig onderwijs 
willen volgen. 

Het glas heffen tijdens de 
Promotion Ceremony 

Alle leerlingen uit de vierde klassen tto wer-
den in het zonnetje gezet tijdens de 

Promotion Ceremony. 
Op donderdagavond 3 november kregen de 
leerlingen een diner aangeboden door het 

KWC in het eetcafé van de Gershwinhof. Dit 
werd uitstekend verzorgd door leerlingen van 

de Gershwinhof, voor wie de activiteit een 
tentamen was. Twee leerlingen hielden een 

speech waarin zij terugkeken op de 
periode in de onderbouw. De ouders kwamen  
samen in de aula. Na diverse speeches kregen 

de leerlingen hun Checkpoint- en 
tto-certificaten uitgereikt. De mortarboards 

gingen in de lucht en het glas kon worden ge-
heven op de promotie van de leerlingen naar 

de bovenbouw. 

Voordat zij aan de High Tea begonnen voerden de 
brugklassers tto op dinsdag 1 november voor hun 

ouders een zelfgemaakte show op met theater, dans 
en zang. Zij hadden de show onder leiding van hun 

docent mevrouw Voordouw zelf gemaakt. Het publiek 
was zeer enthousiast. Na afloop liet iedereen zich de 

heerlijke baksels goed smaken.



Competitions

Om leerlingen te stimuleren steeds Engels
te spreken en hun EIO-portfolio bij te hou-

den werden in de onderbouw de Use of
English competition en de EIO- 

competition gehouden.
Klas G2T kreeg de hoogste cijfers voor 

Use of English en mocht met hun mentor
op pad naar Beldert Beach.

De jury, onder andere bestaande  uit Wieke 
Holwerda en Tirza Waroux uit tvwo-5
was bij de EIO-competition onder de 

indruk van verzorgde en bijzondere port-
folio’s van klas V1T. Zij lieten zich de taart 

van bakkerij Verhallen goed smaken.

Eindreis naar Noord-Engeland en Schotland
 In december van dit schooljaar gingen de leerlingen
 uit klas TVWO-6 met de boot van IJmuiden
 naar Noord-Engeland en Schotland .

 

       De zesdeklassers hadden een 
       hele goede tijd tijdens deze ‘eindreis’ in 
       de sfeervolle periode voor kerst en
       bezochten onder andere de voormalige
       universiteit van de heer Visschers in 
       Durham.                                                                                           
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V1T wint EIO competition 2017
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Uitwisseling met Denemarken
klas V3T

Klas V3T had in maart
en april een uitwisseling met de Bogoe
Kostskole in Denemarken. Het thema
voor de uitwisseling was ‘Going Global’. Zo-
wel in Nederland als in Denemarken kwam 
het  thema naar voren tijdens excursies zoals 
een stadswandeling door de binnenstad van 
Den Haag en een bezoek aan het Humanity 
House. Ook in Kopenhagen werd een bij-
zondere wijk bezocht namelijk de ‘vrijstaat’ 
Christiania met eigen regels, waar de bewo-
ners hun eigen huizen bouwen. 
Op beide scholen werkten leerlingen samen 
aan projecten rond het thema 
Globalisation. Naast leerzame ervaringen 
waren er ook de nodige ontspannende 
activiteiten, zoals paardrijden, schaatsen en 
mountainbiken.

Op de Bogoe Kostskole werkten Nederlandse 

en Deense leerlingen onder leiding van een

speciale groep docenten samen aan 

een film die aan het eind werd vertoond in 

een echte bioscoop, de oudste van 

Denemarken, in het stadje Stege. 

Op de eerste dag maakten de leerlingen

filmische portretten van elkaardie een heel 

bijzonder en soms ook ontroerend

resultaat opleverden. Daarna kwam de grote 

opdracht: in een groep een film maken over 

het thema Globalization, waarbij elke groep 

een andere invalshoek bij dit thema kreeg. 

Het was heel bijzonder om het eindresultaat 

op een groot doek vanuit een goede 

bioscoopstoel te zien.

Namens Amnesty International in Neder-
land vertelde Kibura, juriste aan het Supre-
me Court in New Delhi, India en behorend 
tot de kaste van de Dalits, over haar strijd 
in India om gelijke rechten voor de Dalits 
die in India gelden als ‘onaanraakbaren’. De 
leerlingen uit Denemarken en Nederland 
waren onder de indruk van haar gastles in 
het kader van het thema ‘Going Global’.
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In het kader van hun internationale stage 
gingen leerlingen in klas 4 en 5 tweetalig vwo met het 
KWC op reis naar Nanjing in China en de VS.
In klas vijf mogen leerlingen kiezen voor het 
organiseren van een individuele internationale stage 
maar kunnen ze ook mee met een reis die door het 
KWC wordt georganiseerd. In beide gevallen waren de 
leerlingen heel enthousiast over alle ervaringen met 
werken en leren in een andere cultuur.

Broaden your Horizon

Het thema van de Junior Speaking 
Contest dit schooljaar was “Broaden
your Horizon’. Alle tweede- en derde 
klassers vwo hielden bij het vak Engels
een speech over dit thema. De beste 
speakers werden door de docenten 
Engels geselecteerd voor de eerste 
ronde op het KWC op maandag 16 
januari. Hope Loudon mocht voor klas 2 
en Siebren de Vries voor klas 3 door naar 
de regionale ronde in Amersfoort.

28 juni 2018  
Renda Wolthaus coördinator tto voor vwo

“My ten day journey to China was a 
journey of once in a lifetime. Do I want to 
go back to China ?  
Well, it is not the first country I consider 
for my holidays. But I did really enjoy it 
and learned so much about their culture. 
Chinese people are really reserved.
They wouldn’t say what is on their mind 
like we as Dutch people do. It was a 
beautiful experience though to see that they 
still have their own culture.”

Pien van Goor, tvwo-4
“My exchange student did not have a lot of 
free time, actually she had none. When she 
came home from school she ate and did her 
homework. When we came home somewhat 
later one evening, she needed to do her
homework until 1 o’clock in the night.”


