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Voorwoord
Al sinds het jaar 2000 kun je op het Isendoorn College
naar het tweetalig vwo. In 2003 kwam daar de havo bij
en tot genoegen van velen is hier vijf jaar geleden ook
een tweetalige mavo aan toegevoegd.
Leerlingen die voor tweetalig onderwijs op het
Isendoorn kiezen, krijgen grotendeels les in het Engels.
Ze volgen een uitgekiend Isendoorn-programma dat
voor TTO uitgebreid is met kennis en verdieping in
internationalisering en wereldburgerschap. Kiezen
leerlingen hiervoor, dan gaan ze onderwijs tegemoet
dat inspireert, verdiept en dat hen voorbereidt op
onderwerpen van de toekomst. We vragen veel van deze
leerlingen. Tegelijkertijd lukt het altijd om vrijwel alle
leerlingen mee te nemen naar het einde toe, tot en met
het behalen van alle certificaten en diploma’s.
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Een tweetalige opleiding op alle niveaus is een bewuste
keuze. Het Isendoorn profileert zich als een school
die leerlingen op een zo breed mogelijk vlak en op
een zo hoog mogelijk niveau uitdaagt om zichzelf te
ontwikkelen. Zo bereiden we leerlingen voor op een
vervolgopleiding. Kenmerkend voor Isendoorn is dat
naast deze intellectuele en internationale ontwikkeling
de school een plek is waar leerlingen zich prettig voelen,
waar ze met plezier naar toe gaan en waar ze zich echt
gezien voelen.

Het afgelopen jaar hebben onze kandidaten opnieuw
op zowel havo- als vwo-niveau met goed gevolg
het examen voor het vak International Baccalaureate
English A: Language & Literature Higher or Standard
Level (tvwo) en English B Higher Level (thavo) afgelegd.
Al vijftien keer op rij zijn tot vreugde van leerlingen,
ouders en docenten bijna alle kandidaten geslaagd!
In oktober jongstleden ontvingen alle geslaagden hun
certificaat. Dit certificaat is internationaal erkend en
geeft toegang tot Engelstalige universiteiten.
De organisatie voor internationaliseren in Nederland
(Nuffic) merkt op dat onze TTO-opleidingen gedegen
in elkaar zitten. De activiteiten die we organiseren
gericht op internationalisering krijgen een pluim. Al in
2004 ontvingen we het TTO Junior School Certificaat.
Na de visitatie door het Europees Platform in 2007
ontving het Isendoorn College het TTO Senior School
Certificaat. Dit certificaat hebben we daarna steeds
weer behaald.
We heten alle leerlingen graag welkom die ook de
komende jaren weer gaan voor dit mooie certificaat.

Erwin Lutteke
Rector Isendoorn College

A world language
Engels: een wereldtaal
Het Engels wordt gezien als de belangrijkste taal in
de wereld. In profit en non-profit organisaties in de
Europese Unie en daarbuiten is het Engels vaak de
voertaal. In het onderwijs zie je dat Engels en Nederlands
elkaar afwisselen, en ook in het dagelijks leven kom
je veel Engels tegen. Wordt onderwijs, werk, hobby
en dagelijks leven iets dat zich buiten je eigen directe
omgeving zal afspelen dan is het nuttig dat je het Engels
goed beheerst. Het Isendoorn College speelt hierop in
door een brede en uitdagende tweetalige opleiding aan
te bieden.
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De leerling in de toekomst
De leerling van nu weet niet anders dan dat
Engels overal is en als een tweede taal fungeert bij
informatiebronnen en in de communicatie. Dat begint
al jong bij games, ze merken het in de muziek, bij apps,
bij taalgebruik in de social media en bij trips naar het
buitenland. Voeg daar aan toe dat bij latere opleidingen
en op het werk later vaak ook Engels gesproken wordt,
en al helemaal in internationale functies, en het is
duidelijk dat iedere leerling gebaat is bij een goede
beheersing van het Engels.
Het onderwijs moet jongeren dus opleiden die
voorbereid zijn op al die situaties. Als Engels als het
ware je tweede moedertaal is, heb je meer kans op een
internationale studie en heb je meer mogelijkheden op
een loopbaan in Nederland én de hele wereld. Naast dit
tweetalige onderwijs in het Engels biedt het Isendoorn
ook extra erkende certificaten aan voor Frans (DELF) en
Duits (GOETHE).

Nuffic
Nuffic is een organisatie die al 30 jaar de plannen van
de overheid uitvoert wat betreft internationalisering
in het onderwijs. Deze organisatie stimuleert en
ondersteunt scholen die kiezen voor tweetalig
onderwijs met een speciaal hiervoor opgericht
netwerk. De missie van het TTO/Nuffic luidt als
volgt: Leerlingen zijn thuis in de wereld: via het
onderwijs ontmoet de jongere de wereld. TTO
maakt die wereld groter en concreter – en daarmee
de ontmoeting rijker. Leerlingen hebben een
uitstekende, interdisciplinaire beheersing van het
Engels. Ze zijn zelfredzame, kritisch-opbouwende en
verantwoordelijke wereldburgers.

Nuffic: laat leerlingen kiezen voor TTO
Tweetaligheid en wereldburgerschap is van
belang vanwege de toegenomen onderlinge
afhankelijkheid in de wereld. Een oorlogssituatie of
een klimaatprobleem elders in de wereld heeft vroeg
of laat gevolgen voor Nederland. Onze samenleving
internationaliseert, terwijl tegelijkertijd een trend van
regionalisering (en een focus op Nederlanderschap)
zichtbaar is. TTO helpt leerlingen zich open te stellen
voor andere culturen, gebruiken en religies, zowel
dicht bij huis als verder weg. Deze Nederlandse
openheid is onderdeel van onze eigen cultuur en
heeft er mede voor gezorgd dat we een relatief
sterke economische positie hebben in de wereld.
TTO koestert deze openheid ook als een manier om
bruggen te slaan tussen mensen van verschillende
komaf.
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Travel
and trips
to broaden
the mind

What is TTO?
Wat is TTO (TweeTalig Onderwijs)?
Tweetalig onderwijs houdt in dat een groot deel van
de vakken in het Engels wordt aangeboden en dat het
lesprogramma gebaseerd is op onderstaande pijlers en
doelstellingen:
1 Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau
Leerlingen spreken op een hoog niveau Engels. Ze
kunnen de taal hanteren in een klaslokaal en daarnaast
ook in verschillende internationale en/of interculturele
settings, ongeacht het gespreksonderwerp. Daarmee
zijn ze interdisciplinair taalvaardig. De CLIL-didactiek* is
belangrijk als instrument om dit te bereiken. Omdat een
taal aanleren op zo’n hoog niveau vraagt om context,
is deze pijler nauw verbonden met de volgende pijler:
wereldburgerschap.
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*CLIL: Content Language Integrated Learning, de
lesinhoud en de taalkennis worden geïntegreerd
aangebracht: Engels leren terwijl je met andere vakken
bezig bent.
2 Wereldburgerschap
Leerlingen ontwikkelen een open, brede blik
op de wereld. Ze doen kennis op over tradities,
gebruiken en politieke werkelijkheden elders en over
grensoverschrijdende thematieken zoals duurzaamheid,
veiligheid, schaarste en migratie. Ook worden ze zich
ervan bewust hoe het er in eigen land aan toe gaat: ze
leren over de Nederlandse democratie vanuit een lokaal,

nationaal én internationaal perspectief. Verder krijgen
ze specifieke vaardigheden mee als debatteren in een
internationale context, bemiddelen/onderhandelen,
speechen en betogen schrijven. Dit alles bereiken we
door de internationale setting dagelijks de school in te
brengen en omgekeerd de leerlingen de wereld in te
sturen. Deze pijler hangt nauw samen met de volgende
pijler: persoonlijke ontwikkeling.
3 Persoonlijke ontwikkeling
De school biedt de eerste twee pijlers aan
(taalvaardigheid en wereldburgerschap). Deze derde
pijler, persoonlijke ontwikkeling, hangt sterk samen
met datgene wat in de eerste twee wordt beoogd:
de leerling groeit als persoon. Uit je ‘comfortzone’
stappen en op jezelf vertrouwen wordt gemakkelijker.
Je leert reflecteren op zaken die je niet kent en weet
je oordeel uit te stellen. Je voelt je betrokken bij en
verantwoordelijk voor de wereld. Je bent creatief,
onderzoekend, ondernemend, in staat tot samenwerken
en weerbaar. Deze derde pijler vertoont grote
overeenkomsten met het ‘IB Learner Profile’ en met de
21st century skills.

In de praktijk
In de lespraktijk betekent het dat de stof die behandeld
wordt in eerste drie jaar bij bijna alle vakken in het Engels
gegeven. De stof is gedeeltelijk hetzelfde als bij niettweetalige klassen: in de tweetalige klassen zal vaker
internationalisering en wereldburgerschap als extra
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lesonderwerp centraal staan. In de bovenbouw werken
we toe naar een Nederlandstalig examen. Daarom
krijgen leerlingen vanaf dat moment vaker les in het
Nederlands . In de bovenbouw is daarnaast een extra
programma voor het IB (examen Engels International
Baccalaureate). We gebruiken zoveel mogelijk originele
Engelstalige methodes.
We werken volgens het zogenaamde ‘immersieonderwijs’, wat betekent dat je vanaf het begin wordt
‘ondergedompeld’ in de Engelse taal. We hebben
gemerkt dat leerlingen het Engels al snel geen echt
probleem meer vinden, ook al vraagt het extra
inspanning en is het vooral in het begin wel even
wennen. Dit is ook bewezen in onderzoeken over
tweetalig onderwijs.
Een voordeel is dat tweetalig onderwijs een extra
beroep doet op je hersenen. Het denkvermogen neemt
toe en dit bevordert de diepgang en de concentratie.
Daarnaast bieden we in de TTO-lessen veel activerende
werkvormen aan die goed zijn voor de taalontwikkeling
en voor het leren in het algemeen.
Binnen het door Nuffic georganiseerde Netwerk Voor
Tweetalig Onderwijs is besloten dat het International
Baccalaureate Certificate voor Engels een mooie
formele afsluiting van de opleiding is, omdat dit een
certificaat is met extra internationaal aanzien en je nog
beter voorbereid bent op een vervolgstudie op HBO en
Universiteit. Aan het einde van je opleiding doe je een
extra examen om dit certificaat te behalen.

Andere kenmerken voor TTO in het gehele
programma:
-	In het IB LearnersProfile werken leerlingen
aan het ontwikkelen en verbeteren van tien
eigenschappen. Deze eigenschappen dragen eraan
bij dat leerlingen in de toekomst verantwoordelijke
leden worden van hun plaatselijke, nationale en
wereldse gemeenschappen.
-	Daarnaast kun je voor het vak Global Perspectives
(onderzoekend leren denken) een Cambridgeexamen doen, en voor Duits respectievelijk Frans
extra certificaten halen (Goethe/DELF).
-	Academic Writing: leerlingen leren schrijven
volgens academische principes.
Activiteiten buiten de lessen in de onderbouw en
bovenbouw t.b.v. Engels, wereldburgerschap en
persoonlijke ontwikkeling:
- Theater Phileas Fogg, Click the Globe (leerjaar 1)
-	Click the Globe, Phileas Fogg Shakespeare 
(leerjaar 2)
- Londen visit & Pitches (leerjaar 2)
-	Uitwisseling buitenlandse klas, Cambridge examen,
(leerjaar 3)
-	Work Experience (stage in het buitenland), MUN
(Model United Nations) Highland Games
(leerjaar 4)
- Theater Phileas Fogg, Marc Norris (leerjaar 5)
-	IB programma en IB Examen (leerjaar 5 havo en 6
vwo)

Isendoorn
and TTO
Het Isendoorn College en TTO
Het Isendoorn College is een katholieke school in
Warnsveld die openstaat voor alle leerlingen. Het is een
school voor mavo, havo, vwo en TTO. We hebben nu
ruim 1800 leerlingen en ongeveer 170 personeelsleden.
Gemiddeld genomen volgt meer dan de helft van onze
leerlingen een tweetalige opleiding.

Gecertificeerde docenten geven in het
Engels les
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De docenten van vakken zoals geschiedenis of biologie
die in het Engels lesgeven, zijn daartoe opgeleid en
gecertificeerd. Ze gaan naar trainingen in binnen- en
buitenland. Docenten die hiervoor kiezen doen dat
niet zomaar: ze kiezen voor verdiepende en intensieve
lessen met als doel meer te bereiken samen met hun
leerlingen. Wat hen kenmerkt is enthousiasme en passie
voor Engels als tweede taal en een sterk taalbewustzijn.
Met regelmatig terugkerende trainingen en onderlinge
uitwisseling maken ze als team van deze vorm van
onderwijs een succes. Daarnaast zetten ze zich in voor
het vergroten van de denkvaardigheden van de leerlingen
en voor diverse activiteiten in het buitenland.

Native Speakers
Op het Isendoorn werkt een groot aantal native speakers.
Dankzij hen lukt het nog beter om deze taal goed
onder te brengen in het onderwijs. Zij zorgen ervoor
dat er veel aspecten van de Engelstalige cultuur worden
overgebracht op leerlingen en op hun eigen collega’s.
Uiteraard wordt bij het vak Engels ook veel aandacht

besteed aan Engels in relatie tot de andere vakken en
is een deel van de les gericht op het IB in de hogere
leerjaren. Naast het vak ‘English’ is er iedere week
ook een uur ‘English conversation’. Als de kans zich
voordoet, nodigen we gastsprekers uit die de leerlingen
inspireren.
Op het tweetalig vwo werk je meteen op vwo-niveau;
op het tweetalig havo/vwo werkt de klas net als de
andere brugklassen op havo/vwo-niveau. Daarnaast
krijg je op tweetalig vwo en havo\vwo Latijn om het
taalbewustzijn en taalinzicht te versterken en. De
vakken die niet in Engels zijn, zijn Nederlands, Frans,
Duits, Latijn en Informatiekunde. Verder zijn alle vakken
en alle activiteiten in het Engels.

Voor ouders
Vanaf het begin worden ouders sterk betrokken
bij de gang van zaken rond het TTO. De school
organiseert regelmatig informatieavonden voor de
ouders. Uiteraard zijn we altijd blij met een actieve
betrokkenheid van ouders op allerlei terreinen, zoals bij
bijzondere projecten, reizen, excursies en activiteiten
op school.
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Excellence for all
within a caring,
moral and safe
environment

Admission and fee
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Hoe word je toegelaten?
Om op het TTO toegelaten te worden, moet je in ieder geval
een gemotiveerde leerling zijn. Je moet echt zin hebben om
te leren en om na verloop van tijd vloeiend Engels te kunnen
spreken. Als TTO’er weet je dat je met inzet meer kansen
hebt om daarna keuzes te maken die jij interessant vindt. Dit
motiveert je om soms harder te moeten werken omdat er
meer van je gevraagd wordt. Je hoeft niet perfect te zijn in
Engels of veel Engels te hebben gehad op de basisschool. Je
moet het TTO-onderwijs willen, maar ook kunnen. Daarom
vragen we je leerkracht uit groep 8 of de directeur van de
basisschool om informatie. Voor het tweetalig vwo moet hij
of zij een uitgesproken vwo- of gymnasiumadvies geven;
voor tweetalig havo/vwo in ieder geval een havo-advies.
Daarnaast kijken we naar je taalscores in het LVS van de
basisschool.

Wanneer je bent aangemeld, kijken we of we je
daadwerkelijk bij het TTO kunnen inschrijven. Bij twijfel
zal de afdelingsleider TTO contact opnemen met de
basisschool. Daarna laten we je zo snel mogelijk weten
of je bent aangenomen.

De TTO-bijdrage
De tweetalige opleiding biedt iets extra’s en kost
daarom meer dan de reguliere havo- of vwo-opleiding.
De school vraagt de ouders de normale vrijwillige
ouderbijdrage te betalen, maar daarbij een bijzondere
TTO-bijdrage van € 450,- per jaar. Deze bijdrage kan
gespreid, in drie termijnen, gedurende het schooljaar
worden betaald en is bedoeld voor leermiddelen, extra
personeelskosten, extra excursies binnen de TTOopleiding, stages en andere activiteiten.

To summarize
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Enriching
(y)our
child’s
experience

Alles op een rij
Grootste deel van de lessen in het Engels
Internationalisering en wereldburgerschap
Extra uren Engels en conversatie
Speciaal opgeleide docenten en native speakers
Near native niveau Engels einddoel
Internationaliseringsactiviteiten en wereldburgerschap
Persoonlijke ontwikkeling
Cambridge Checkpoint Engels
Master Classes
Debating
IB en Global Perspectives examen
Erkende internationale certificaten op elk niveau
GOETHE en DELF certificaten
Buitenlandse stages
Junior en Senior Certificate van Nuffic
TTO department
Toelatingseisen voor tweetalig havo/vwo
In ieder geval havo-advies
Passende taalscore (LVS basisschool)
Motivatie
Toelatingseisen voor tweetalig vwo
Uitgesproken vwo- of gymnasiumadvies
Passende taalscore (LVS basisschool)
Motivatie
Extra belasting
Engelse studieboeken
Extra inzet
Extra kosten
Extra TTO-bijdrage € 450,- per jaar (exclusief de
reguliere ouderbijdrage en kosten voor de iPad)
Inlichtingen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met:
Mevr. B. Wilde López, afdelingsleider TTO leerjaar 1 en 2
wlb@isendoorn.nl
Tel. 0575-760760

Open huis
Zaterdag 18 januari 2020 (van 9.00 uur tot 14.00 uur)

High Tea (voorlichtingsmiddag TTO)
Zondag 16 februari 2020 (van 15.00 uur tot 17.00 uur)

Minilessen
Dinsdag 4 februari 2020 (van 19.00 uur tot 21.30 uur)

Voorlichtingsmiddag TTO
Datum: zondag 16 februari 2020
Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur
Graag van tevoren per e-mail of telefonisch
opgeven bij dhr. M. van Hardeveld.
administratie@isendoorn.nl
0575-760760

Bezoekadres: Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld
Postadres: Postbus 1093, 7230 AB Warnsveld
Telefoon: 0575 760 760
E-mail: administratie@isendoorn.nl
info@isendoorn.nl
Internet: www.isendoorn.nl
Bank: Rabobank Warnsveld
37.67.25.192 t.n.v. Isendoorn College te Warnsveld

