TVWO

Bilingual education

My choice:tvwo
Wil jij heel goed Engels leren spreken?
Vind je het leuk om niet alleen uit boeken te leren?
Werk je graag met anderen samen maar kun je ook goed zelfstandig werken?
Wil je graag meer van de wereld ontdekken?

“Everybody thinks that it’s hard,
but after a few weeks it becomes easier.”

Dan is het TVWO iets
voor jou!

Be smart! Check:
www.ikkiestto.nl

Engels wordt je tweede moedertaal. Hoe dat kan? Je krijgt bijna alle lessen in
het Engels. Wat dacht je van bijvoorbeeld wiskunde, biologie en geschiedenis in
het Engels?
Aan het einde van het tvwo neem je ook nog deel aan een Engels IB examen
(International Baccalaureate).

TVWO diploma en dan….
Na het behalen van je vwo diploma en het IB examen kun je gaan studeren in het buitenland. Met het tvwo
diploma is dat allemaal mogelijk. Ook op Nederlandse universiteiten wordt met Engelse boeken gewerkt en
worden er veel Engelse colleges gegeven. Je hebt daar dan mooi profijt van.
Je hoeft geen talenwonder te zijn om TVWO te kunnen gaan volgen. Ook is het dan nog niet nodig om al goed
Engels te kunnen spreken. Natuurlijk moet je wel een vwo advies hebben.

Open the door to the
rest of the world

Praten over wereldzaken, kennis maken met de buitenlandse eetgewoontes. En wat dacht je van meelopen op een Engelse school, excursies naar
belangrijke mijlpalen uit de geschiedenis, reizen naar Engeland, een week
naar Malta en nog veel meer!

Do you accept
the challenge?
Kom dan zeker naar het JTC. Als je nog twijfelt of alvast een voorproefje wilt
nemen, bezoek dan onze open avond speciaal voor het TVWO en de open
dag. Kijk voor de exacte data op www.jtc.nl

Jan Tinbergen College
Tweetalig VWO

“TVWO is fun, because you learn
English in a different way: you are
always listening and speaking it. “
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