
Tweetalig Onderwijs:
Er gaat een wereld voor je open!



Je leert de taal 
via het vak

Extra activiteiten en 
extra diploma’s

Taal, Burgerschap en 
Persoonsontwikkeling 



Cambridge international posters

• Our Cambridge learner
attributes encourage
students to become
confident, responsible, 
reflective, innovative and
engaged – equipped for
success in our fast-changing
modern world.

CONFIDENT
RESPONSIBLE
REFLECTIVE
INNOVATIVE
ENGAGED

Our Cambridge learner 
attributes encourage students 

to become confi dent, responsible, 
refl ective, innovative and engaged – 

equipped for success in our fast-
changing modern world. 

cambridgeinternational.org

Cambridge learners are

wereldburger



TTO op het VVG: 

• Extra lessen Engels en 50% van de lessen in het Engels 
• Tot de herfstvakantie ook les in het Nederlands
Extra Examens, onder andere: 
1. IGCSE English
2. AS-Level Global Perspectives
3. A -Level English Language.
• Kritisch leren denken in tijden van fake news. 





Er gaat een wereld 
voor je open!



Filmpje tot, duur: 2 minuten

• filmpje :TTO at CSVVG what to expect 

• Klik op de link hierboven voor het filmpje  
(duur 2 min) TTO at CSVVG

https://youtu.be/0F8Haq54DlY




Filmpje brugklasleerlingen
filmpje brugklasleerlingen

Via de link hierboven kom je bij het filmpje van 
de brugklasleerlingen 

https://youtu.be/QAMG94Uvqg0


Verschil TTO op CSVVG en 
andere scholen

CSVVG is een Cambridge International School en biedt Engelse eindexamens 
aan in combinatie met 21 century skills. Cambridge Global Perspectives AS 
Level zit hier ook aan vast. Academische vaardigheden zoals Essay schrijven en 
critical thinking. Hier kan je in de toekomst veel meer mee. Toelating 
wereldwijd. 



Interview met TTO examenleerlingen die terugkijken 
op hun tijd op het CSVVG en aangeven wat zij aan de 

TTO opleiding gehad hebben  
Jennifer de Jong, VWO TTO Gymnasium 6 

Class of 2021  gaat volgend jaar in Engeland studeren aan de universiteit van Bristol, BioChemie.
En 

Kevin Orru, Havo TTO 5 leerling
Class of 2021 gaat volgend jaar toegepaste psychologie studeren aan de HanzeHogeschool, University of 

Applied Science



Filmpje duurt 1.50 

link interview Jennifer en Kevin

Via bovenstaande link kom je bij het interview met 
Jennifer de Jong en Kevin Orru.

https://youtu.be/Jo6Zfj-rI8M


Bronnen: 
Link naar hele interview met Jennifer:
Hele interview Jennifer

Link naar hele interview met Kevin: 
Hele interview Kevin

https://westeuroper-notifyp.svc.ms/api/v2/tracking/method/Click?mi=lEjvLieaDEux3vH-33q-fg&tc=StreamVideo&cs=6becd4eb939f31b221a3af50417414c1&ru=https%3a%2f%2fweb.microsoftstream.com%2fvideo%2f9c230ee9-aaaa-4801-9cbc-7455d9d96335
https://westeuroper-notifyp.svc.ms/api/v2/tracking/method/Click?mi=3ip9cSeyzkuMGIgSIWjm3g&tc=StreamVideo&cs=7132ff77836ef12b17d2390a1f3a55d2&ru=https%3a%2f%2fweb.microsoftstream.com%2fvideo%2f1a1b3a1e-d8db-4d17-9b9a-8f0ea9fc64c0


Je Leert 
goed 

Engels

Je leert 
jezelf goed 

kennen

Je verkent 
de wereld

Je leert veel 
academische 
vaardigheden

Het is ook 
gewoon heel 

erg leuk! 

Waarom TTO? 



Engelstalig toneel (Shakespeare) 
Bonfire night en Pubquiz
Projectweken over diverse internationale georiënteerde
thema’s bijv. vakantiemarkt. 
Uitwisseling met een school in een Europees land
Verschillende excursies
Highland Games
Cricket workshops/math contest
Public Speaking Contest
Zelfreflectie/ Critical thinking
Essay leren schrijven



• Nu volgt een interview met 2 oud-leerlingen:

• Class of 2013 CSVVG Assen TTO 

• Zij vertellen in een notendop wat TTO hen opgeleverd heeft in het leven. Na de 
video volgt een link van waaruit het gehele interview na te luisteren is. 

• Roelof Koudenburg, Junior Stedenbouwkundig Ontwerper at MUST stedebouw
Amsterdam. Master @ Academie van Bouwkunst Amsterdam. Bachelor of Laws
University of Groningen, 
Class of 2013 CSVVG Assen TTO

• en Hester Haringsma Consultant bij Roland Berger in het World Trade center in 
Amsterdam. Hiervoor gewerkt bij TESLA. 
Studeerde Quantitative Research Methods aan de University of Groningen, Master 
of Science in political economy at the London School of Economics and Political
Science. Bachelor of Science in International business at the University of 
Groningen. Minor at Victoria University of Wellington in New Zealand. 



hele interview Hester en Roelof

• Deze video is alleen te bekijken met de link en
dient niet openbaar gedeeld te worden; Klik
op deze link:

https://youtu.be/7_BAlXh07u0


Zet in je agenda: 

Proeflesjes 
leerlingen

Meer 
info 
voor 

ouders


