Frequently Asked Questions tto-bovenbouw

Stopt tto als de leerling in de bovenbouw komt?
Nee, tto gaat verder in de bovenbouw maar er zijn wel verschillen met tto in de onderbouw.
• Mavo: In de derde klas kunnen alleen nog vakken in het Engels gegeven worden die geen
centraal schriftelijk eindexamen kennen, natuurlijk met uitzondering van het vak Engels.
Voorbeelden hiervan zijn lo en maatschappijleer. In 4mavo komt daar nog het profielwerkstuk
bij.
• Havo: hier geldt hetzelfde vanaf klas vier. De vakken die nog in het Engels gegeven worden zijn
naast Engels, nu IB language B genaamd: ckv, maatschappijleer, lo en het profielwerkstuk.
• Vwo: vergelijkbaar met havo: de vakken die in 4vwo in het Engels gegeven worden zijn naast
Engels: l.o., ckv, maatschappijleer en onderdelen van het vak NLT. In 5vwo heet Engels ‘IB
Language A’ en komt daar het profielwerkstuk bij.
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Welke examens worden er in de bovenbouw afgenomen?
• Mavo: in 4 mavo doen de leerlingen weer een Anglia examen maar op een hoger niveau dan in
klas 2. Verder wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden het vak Engels op havo niveau af te
sluiten.
• Havo: de leerlingen doen in 5havo examen voor het vak Language B van het International
Baccalaureate en de leerlingen wordt de mogelijkheid geboden het vak Engels op vwo-niveau
af te sluiten.

• Vwo: in 5 vwo kunnen de leerlingen het CAE examen doen (Certificate in Advanced English van
Cambridge). Vanwege de kosten van circa 240 euro is het optioneel. In 6vwo volgt het
examen in Language A, Language and Literature van het International Baccalaureate.
Tenslotte doen de leerlingen het normale 6vwo examen voor Engels.
Kan een leerling van 4 mavo tto zo doorstromen naar 4 havo tto?
Een mavoleerling heeft de mogelijkheid door te stromen naar 4 havo mits hij/zij voldoet aan de
algemene toelatingseisen.
Wat is Language B?
Dat is een intensieve pre-hbo cursus dat afgesloten wordt met het examen Language B van het International
Baccalaureate. Het is het onderwijs dat op alle internationale scholen wordt gegeven.
Kan iedereen die 3 havo of 4 mavo tto heeft gedaan het niveau aan van Language B?
In principe kan elke leerling het Higher Level van Language B aan. De vooropleiding is daar zeker goed genoeg
voor. Wel wordt van de leerling verwacht de tijd erin te steken die bij het programma hoort.
Natuurlijk blijven we goed kijken hoe het de leerlingen vergaat. Mocht het Higher Level teveel tijd kosten, dan kan
altijd nog gekozen worden voor Standard Level. Deze keuze hoeft pas in 5havo gemaakt worden.
Wat is Language A: Language and Literature?
Dat is een intensieve pre-university cursus die afgesloten wordt met het examen Language A van het International
Baccalaureate. Het is bestemd voor gemotiveerde leerlingen tussen de 16 en 19 jaar oud met een uitstekende
beheersing van de Engelse taal.
Nemen de leerlingen ook deel aan het reguliere examen Engels?
Ja, anders zou je geen Nederlands diploma krijgen. Wel kunnen mavoleerlingen ervoor kiezen het examen havo
Engels te doen en kunnen havoleerlingen het examen vwo Engels doen. Hierover worden de leerlingen apart
geïnformeerd.
Wanneer vindt het examen plaats voor Language A en B?
Dat wordt altijd gehouden in de eerste twee weken van mei: een ochtend of middag in de eerste week en een
ochtend of middag in de tweede week. Het Nederlandse CSE start pas in de derde week van mei.
Waarom zou je als leerling moeten kiezen voor IB?
Het antwoord is voor iedereen verschillend. Een paar argumenten op een rij:
• hbo’s en universiteiten geven steeds meer opleidingen volledig in het Engels; daarnaast worden leerlingen
in de toelatingsfase op hun Engels beoordeeld. Leerlingen die een IB-diploma kunnen overleggen, hebben
hier dus een enorme voorsprong.
• het programma van IB gaat uit van een goede (Language B) tot uitstekende (Language A) beheersing van de
Engelse taal. Taalverwerving is dus geen doel meer. W el het aanleren van allerlei (academische) vaardigheden
die de leerlingen veel verder brengen dan leerlingen zonder IB. Steeds meer opleidingen gaan over tot
decentrale selectie (selectie aan de poort dus) en weten heel goed dat leerlingen die IB gedaan hebben meer in
hun mars hebben, initiatief durven te nemen, goed kunnen schrijven, over goede mondelinge vaardigheden
beschikken en hard kunnen werken. Heel vaak worden deze leerlingen er dus als eerste uitgekozen bij de
toelating.
• Het IB-programma daagt de leerlingen uit goed naar de wereld om ons heen te kijken, culturele verschillen

te snappen, over de eigen grenzen te stappen en zo een ander denkniveau aan te boren.
Horen bij IB nog speciale activiteiten?
De opleiding wordt gestart met een bezoek aan Boston, Newark of Staten Island. Het is een soort kick off van de
IB opleiding en daarom ook alleen toegankelijk voor de leerlingen die IB doen. De kosten voor deze uitwisseling
zijn tussen de 875 en 900 euro. Veel Amerikaanse leerlingen komen ook naar Nederland en worden dan
ondergebracht bij de IB leerlingen.
Gezien de huidige covid-19 maatregelen staan deze reizen voor nu ‘on hold’

