
WELKOM



Leerjaar 1-2 Leerjaar 3-6

basis basis

kader / basis

kader

mavo / kader

mavo (4)

havo / mavo

havo (5)

vwo / havo

(t-)vwo (6)

tvwo

OP JE PLAATS!



Tweejarige brugperiode

• in twee jaar determinatie, met uitzondering van 

tvwo en gymnasium leerlingen in een hv klas

• Dakpanklas havo/vwo of homogeen tvwo

• twee jaar dezelfde klas

• twee jaar dezelfde mentor



Kenmerken vwo onderwijs

1. Onze vwo leerling:

2. 1. Neemt verantwoordelijkheid

3. 2. Wil en kan zelfstandig werken

4. 3. Heeft een onderzoekende geest: 

1. - nieuwsgierig

2. - betrokken

3. - kritisch

4. - inlevend

5.



Tweetalig Onderwijs



Wat is tweetalig onderwijs?

leerlingen zijn thuis in de wereld

Via het onderwijs ontmoet je de wereld. 

Tto maakt die wereld groter en concreter en daarmee de 
ontmoeting rijker. 

Je hebt een uitstekende, interdisciplinaire beheersing 
van het Engels. 

Je bent zelfredzame, kritisch-opbouwende en 
verantwoordelijke wereldburgers.
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Drie pijlers

• Taalvaardigheid

Je spreekt op een hoog niveau Engels.

• Wereldburgerschap

Je ontwikkelt een open, brede blik op de wereld.

• Persoonsontwikkeling

Je groeit als persoon. 
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De TTO-standaard taalvaardigheid

Taalaanbod

• Onderbouw: minimaal 50% van de onderwijstijd in het Engels

• Bovenbouw: minimaal 1.150 studielasturen (=25%) in het Engels

• Evenwichtige spreiding over de volgende vakken:

1. Sociaal-maatschappelijke vakken (zoals geschiedenis en aardrijkskunde)

2. Natuurwetenschappelijke vakken (zoals wiskunde en natuurkunde)

3. Creatieve vakken en bewegingsonderwijs (tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding)

• Doeltaal = voertaal 
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De TTO-standaard taalvaardigheid

De CLIL-didactiek = activerende didaktiek

• Interactieve werkvormen die taalgebruik stimuleren.

• Feedback op het taalgebruik. 

• Taalaspecten binnen het betreffende vak, zoals vaktermen. 
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De TTO-standaard wereldburgerschap

• De 4 bouwstenen van wereldburgerschap: 

Houding Kennis Vaardigheden   Waarden

• Samenwerkingsproject met het buitenland.

• Internationale context en actualiteit in de lessen.

• Diverse internationaliseringsactiviteiten; excursies, taalreizen, 

rollenspellen en/of projecten die (groepen) mensen met elkaar 

verbinden.



De TTO-standaard persoonsontwikkeling 

• Werken aan competenties:

- Samenwerken - Reflecteren

- Kritisch denken - Creatief zijn - Verantwoordelijkheid nemen

• Door middel van Peppels (portfolio) en Cambridge Global Citizenship



The subjects
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Activiteiten

• Reizen naar Engeland (Canterbury/Eastbourne & York)

• Little Victorians Theatre

• Vakoverstijgende projecten

• Cricket challenge

• Mathematics challenge

• Projectdag Art

• WW1 Poetry workshop

• Internationale stage



Kosten

• Ouderbijdrage voor TTO onderbouw €350 per leerjaar

• Reizen en workshops

• Extra lesmaterialen/examen

• Projecten

• Ouderbijdrage voor TTO bovenbouw €120 per leerjaar



Meer informatie?

www.ikkiestto.nl

www.merletcollege.nl

VRAGEN?

http://www.ikkiestto.nl/
http://www.merletcollege.nl/


Keuzes van hv en tvwo na leerjaar 1

• Technasium

• Gymnasium

• Cultuur & sport



• Landelijk concept, stichting technasium

• 92 scholen

• Netwerk: Midden-Nederland

Wat is het technasium?



Doelstellingen

1. De activerende didactiek gericht op denken en doen (‘leren 

door doen’)

2. ‘Onderzoek en Ontwerpen’ als schoolexamenvak op diploma 

3. Samenwerken met bedrijfsleven, hoger onderwijs en andere 

instellingen (vb. gemeenten)

4. Technasium werkplaats

5. Werken aan (bèta)talent ontwikkeling



Onderzoek en Ontwerpen (O&O)

• Projecten: Onderzoek of Ontwerp

• Uitdagend, levensecht vraagstuk

• Echte opdrachtgever (bedrijf/instelling)

• Leerling in de rol van beroepsbeoefenaar! 

• Denken en doen!!!

• Samenwerken, plannen, presenteren, feedback 

geven/ontvangen

• Landelijke opdrachten 



Leerling kenmerken:

• Samenwerken

• Plannen en organiseren (SCRUM)

• Inventief zijn

• Individueel werken

• Doorzetten

• Kennisgericht werken

• Procesgericht werken



Gymnasium

• Vanaf leerjaar 1 kiezen

• In leerjaar 1 verplicht voor tto, keuze voor niet-tto

• Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming,

• Na leerjaar 1 keuze maken (Technasium, gymnasium of 

Cultuur & sport)



Waarom Latijn?

• Leuk!nieuwe taal, uitdaging, puzzelen, oudheid interessant

• Genoeg capaciteit en tijd (vinden mijn ouders …)

• Ondersteuning voor andere talen: NL, Engels, Frans, Duits      

(grammatica en woordjes) 

• Aanleren van vaardigheden zoals nauwkeurig werken, logisch 

nadenken, 

zorgvuldig formuleren

• Vergroten van algemene kennis en kennis over onze cultuur

• Nuttig voor studie later (talen, cultuurstudies, geschiedenis, 

architectuur, filosofie, theologie, (para)medische studies, kunst)



Latijn op school?

• Uiteindelijke doel: zelf kunnen vertalen van een echte Latijnse 

tekst uit de oudheid met behulp van

TAAL

• Niet spreken zoals moderne vreemde talen, wel lezen = vertalen

• Latijnse woordjes

• Grammatica van het Latijn

• Uiteindelijk doel: zelf kunnen vertalen van een echte Latijnse tekst 

uit de oudheid met behulp van een woordenboek (in klas 5-6)

Cultuur

• Dagelijks leven van de Romeinen (huis, kleding, onderwijs, 

slavernij, stad Rome, Pompeï, leger, vermaak)        

• Mythologie en verhalen 

• Geschiedenis van het Romeinse rijk

• Beeldhouwkunst, bouwkunst, schilderkunst  van Romeinen (en 

Grieken)

• Excursies (Xanten, Valkhofmuseum, Amsterdam/Leiden, Rome)



Cultuur & sport

• Muziek, kunst beeldend en extra lesuur LO

• Na leerjaar 1 keuze maken (Technasium, gymnasium of 

Cultuur & sport)



Niet voor de dagelijkse praktijk, 
maar wat leer je wél van kunst?

https://www.youtube.com/watch?v=qJ015y7v_a8


Klas 1, 2 en 3, vaardigheden leren

Beeldend: Nat-in-nat-schilderen, 
bv. ter ondersteuning van vrij
werk, een nieuwe creatie!

Muziek: Gitaar-, drum-, keyboard-
en zangles. En van daaruit de 
muziektheorie.



Klas 1, 2 en 3, vrij werk maken

Beeldend: Portret met vier
verschillende thema’s, bv. emotie, in 
een nieuw geheel.

Muziek: Leren musiceren in een
bandformatie.

Creëren als hoogste denkvaardigheid. 
Creëren is erop gericht om nieuwe, 
originele producten te maken. 



Lessentabellen

+ Keuzeprofiel gymnasium*, Technasium** of C&S***

Vak chv1 chv2

ak 2 2

bi 2 2

du 3

en 3 3

fa 3 2

gr 2*

gs 2 2

l1 1***

la 2* 3*

lb 2 2

lo 2 2

ml 1 1

mu 2 1***

na 2

ne 3 3

oo 2 5**

te / bv 2 1***

wi 3 3

Totaal 29 27

Vak ctv1 ctv2

art / bv 2

bo 2 2

du 2

en 3 3

fa 2 2

gc 1 1

ge 2 2

gr 2**

hi 2 2

l1 1***

la 2 3**

mh 3 3

ml 1 1

mu 1 1***

ne 3 3

oo 2 5**

pc 2

pe 2 2

re 2 2

te / bv 1***

Totaal 30 27

Vak ctv3 cv3

ak 2

du 2 3

ec 2

en 3 3

eo 2

fa 2 2

gc 1

ge 2

gr 2* 2*

gs 2

hi 2

l1 1*** 1***

la 3* 3*

lo 2

mh 3

ml 1 1

mu 1*** 1***

na 2

ne 3 3

oo 5** 5**

pe 2

ph 2

sk 2 2

te 1*** 1***

wi 3

Totaal 27 27



Legenda lessentabellen
Ak = aardrijkskunde

Bi = biologie

Du = Duits

En = Engels

Fa = Frans

Gr = Grieks

La = Latijn

Lb = levensbeschouwing

L1 = LO als profielkeuzevak

LO = lichamelijke opvoeding

Ml =mentorles

Mu = muziek

Na = natuurkunde

Ne = nederlands

Oo = onderzoek en ontwerp (technasium)

Te = tekenen

Bv = beeldende vorming

Wi = wiskunde

Ec = economie

Sk = scheikunde

ge = aardrijkskunde

bo = biologie

re = levensbeschouwing

pe = lichamelijke opvoeding

ph = natuurkunde

art = tekenen

mh = wiskunde

eo = economie

pc = scheikunde

gc = wereldburgerschap

Het totaal aantal lesuren per week kun 

je berekenen door bij het totaal in de  

lessentabel het gekozen profiel op te 

tellen. 

b.v. leerjaar 2 tto met gymnasium is 32

lesuren per week (27 + 2 lesuren Grieks +

2 lesuren Latijn)



Belangrijke data:

• Lesdag groep 8, woensdag 2 december 2020

• Minilessen voor leerlingen op verschillende data

• Open Dag Cuijk, zaterdag 30 januari 2021

• Aanmelding, woensdag 17 maart 2021


