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We zijn alweer drie jaar onderweg met het tweetalige onderwijs op het 

vmbo. We leren elk jaar weer bij en sommige opdrachten blijven en 

andere worden vervangen.  

 

Dit jaar hadden we opnieuw een bezoek van Engelse acteurs en samen 

met de leerlingen werd er toneel gespeeld. Verderop in deze 

nieuwsbrief vindt u een verslag van deze bijzondere 

avond. 

  

In maart/april 2019 gaan voor de 2e maal de Anglia 

examens afgenomen worden. Ditmaal doet er een 

groter groep mee. Vorig jaar was onze inschatting 

van het niveau van de leerlingen aan de voorzichtige 

kant. Dit jaar gaan er meer leerlingen op voor het 

niveau van B1 (Intermediate). 

 

Dan was er ook een visitatie vanuit de 

instelling die tto onderwijs in Nederland 

controleert (Nuffic). De bevindingen waren positief. De 

visitatiecommissie was tevreden en soms verrast met het 

pionierswerk wat er is verzet. De inzet van de docenten 

en leerlingen werd gezien. We zouden onze successen 

meer onder de aandacht kunnen brengen en ze ook 

vieren was een tip van de commissie. Toch waren er ook 

aandachtspunten. Het wereldburgerschap kwam nog niet 

duidelijk naar voren, daar gaan we de komende jaren 

meer en zichtbaarder mee aan de gang.   

 

 

Nieuw dit jaar is het doceren van het keuzevak recreatie en toerisme - 

volledig in het Engels. Alle teksten en opdrachten zijn vertaald en de eerste 

weken les zijn gegeven. Het tijdstip van deze lessen (in periode C) is een 

bewuste keuze. Zo kunnen de leerlingen nog voor het Anglia examen extra 

oefenen in lezen, schrijven en spreken in het Engels.  

 

Een korte trip naar Cambridge gaat ook dit jaar weer door. Op vrijdag 21 

juni tot en met zondag 23 juni 2019 gaat een groep van ongeveer 20 

leerlingen (2e klas) met de boot en de trein naar Cambridge. Het programma 

is grotendeels hetzelfde als afgelopen jaar. 
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Op dinsdag 22 februari hebben de tto leerlingen van het vmbo 

meegedaan aan de theatervoorstelling: Little Victorians. Tijdens 

deze voorstelling werden leerlingen onder gedompeld in de 

wereld ten tijde van de industriële revolutie tijdens de 

regeerperiode van Queen Victoria (1836 – 1901) in Engeland. 

Ze werden gemotiveerd en uitgedaagd om Engels te praten en 

dit toe te passen in een toneelstuk. In een twee uur durende 

Engelstalige workshop transformeerden de leerlingen van 

hedendaagse moderne pubers naar arme kinderen in het 

Engeland van de vorige eeuw. 

 

Vol verve stortten zij zich in de rol van bedelaar, kropen zij 

door het riool, verzamelden kolen in de mijn, lieten zij zich door 

de schoorsteen duwen, en gingen zij op in de wereld van The 

Little Victorians. 

Onder de bezielende leiding van 

de acteurs zag het publiek de 

voorstelling zich uitrollen; de 

eerste schuchtere schreden van 

de leerlingen, het inleven in de 

rol, de teksten onthouden (en 

ook nog in het Engels), en wie 

wat waar ook alweer, tot het 

uiteindelijke resultaat een echte 

voorstelling. 

Ze kregen een uur de tijd om 

alles in elkaar te zetten om 

daarna het te laten zien aan 

elkaar, de ouders en de 

docenten.  

 

We hebben genoten van de 

voorstelling en de leerlingen. 

Vanwege het weer was de 

opkomst qua ouders wat laag, 

maar dat mocht de pret niet 

drukken. De leerlingen hadden 

zichtbaar plezier en ook het 

publiek kon hun lach niet 

inhouden. Ook het niveau van 

hun Engels werd op de proef 

gesteld en verbeterd. 

 

 

Drama workshop tto leerlingen vmbo 2e jaar b/k/tl  

The Little Victorians – The Phileas Fogg Theatre Company 

Vmbo tto doet mee aan Phileas Fogg 



 

 

 

U zult het misschien niet geloven 

maar de eerstejaars zijn vorige 

week gecrasht met een vliegtuig. 

De tweedejaars hebben een 

school ontworpen en de 

derdejaars houden nooit meer op 

met Engels praten! 

 

Op dit moment geef ik les aan 

jaar één en twee. Een extra uur 

in de week motiveer ik hen om 

Engels te spreken en te 

gebruiken. De eerstejaars moesten bijvoorbeeld vorige week kiezen welke voorwerpen ze 

nodig zouden hebben na een vliegtuigcrash. In klas twee vraag ik meer van hun ontwerpende 

kwaliteiten. Ook komt daar steeds meer focus op de Anglia examens. In klas drie oefenen ze 

hier erg veel mee. Dit uur gebruik ik dus zeker in de onderbouw om de vaardigheden te 

oefenen, grammatica en woordenschat zijn hieraan ondergeschikt.  

 

Mooi om te zien hoe goed leerlingen samenwerken en hoe enorm ze groeien.  

 

 

Gedurende het afgelopen half jaar is er tijdens de lessen 

Allround weer volop Engels gesproken. Steeds meer opdrachten krijgen een Engels tintje. 

Voor de leerling is alles in het Engels. Het voordeel van het vak Allround is dat er groepen tto 

gemaakt zijn, waar de voertaal alleen Engels is. Dat daagt leerlingen uit en we merken dat 

dit een positief effect heeft.  

 

Afgelopen jaar heeft tto in Nederland steeds 

meer vorm gekregen en richten we ons 

duidelijk op het wereldburgerschap (Word 

Citizenship). Met name tijdens de Allround 

lessen kunnen we hier veel aandacht aan 

besteden. In de samenleving waarin we leven wordt sterk de nadruk gelegd op 

duurzaamheid, groene energie en Fairtrade. Het internationale karakter waarmee er tijdens 

de Allround lessen wordt gewerkt wordt benadrukt door Engels te spreken. De wereld van 

morgen is aan het veranderen. Er wordt steeds minder om productiewerk gevraagd en steeds 

meer om mensen die hun talenten gebruiken en beslissingen kunnen nemen. Banen waarin 

een beroep wordt gedaan op competenties als kennisconstructie, samenwerking, 

probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen toe. Een voorbeeld hiervan zijn 

verkooptechnieken overgewaaid uit de VS. In december hebben verschillende groepen uit de 

derde klas een ‘pitch’ gehouden voor een nieuw product op de markt. Hierin moeten ze in 30 

seconden een jury overtuigen van hun idee. Ze bedenken een verkooptechniek en passen 

deze, in het Engels, toe. Komend jaar is de sectie Allround van plan om de leerlingen steeds 

meer te richten op hun loopbaan, met name voor de tto leerlingen die in veel gevallen 

voornemens zijn om hun loopbaan in het buitenland te vervolgen.  

 

Wij hopen, als internationaal georiënteerde school, dat onze leerlingen van nu later met 

goede herinneringen terugkijken naar hun periode op de middelbare school, maar vooral dat 

ze er wat van opgestoken hebben. Op naar een goed en leerzaam 2019! 

 
 

Een extra uur Engels bij het tto onderwijs 

Allround en tto 



 

 

Het jaar is nog niet ten einde en we hopen na het einde van schooljaar 2018/2019 weer een 

nieuwe groep tto vmbo-leerlingen te mogen begroeten. Dus zegt het voort: 

 

Op het KWC is er tweetalig onderwijs voor op elk 

niveau van praktijkonderwijs tot en met het 

Gymnasium. 

 

 

 

Maart 2019 de werkgroep tto-vmbo 

Nawoord/afsluiting 


