
Motivatiebrief tto

Beste toekomstige leerling van het Jac. P. Thijsse College, 

Als je deze brief voor je hebt liggen, heb je waarschijnlijk de ‘First Date’ al gevolgd en ben je enthousiast over 
tweetalig onderwijs (tto). 

Voordat je aan je motivatiebrief begint, willen we nog wel op het hart drukken dat tto een hele bewuste keuze moet 

zijn. Tto kies je niet om even te proberen. Als je het kiest dan kies je het in principe voor de hele onderbouw en 

waarschijnlijk voor je hele schoolcarrière. 

Je kunt instromen in tto ongeacht of je al Engels hebt gehad op de basisschool. Je moet je echter wel realiseren dat 

het vooral in de eerste weken/maanden hard werken is. Niets komt voor niets, zeggen ze wel eens. Het is dus voor 

doorzetters.  

We verwachten van je dat je in de les Engels spreekt of misschien beter gezegd, dat je Engels probeert te spreken. 

Dat het niet helemaal goed gaat, is helemaal niet erg. Van fouten maken leer je.  

Om voor tto in aanmerking te komen, vragen wij je een motivatiebrief te schrijven. Wat moet je eigenlijk allemaal 

opschrijven?  

We willen heel graag dat je in ieder geval onderstaande punten in je brief meeneemt. Als er nog meer dingen zijn die 

je wilt noemen dan ben je daar natuurlijk vrij in.  

Zoals je hebt kunnen lezen/horen in de informatie op de website, de Open Dag of elke andere plek, kan het zijn dat 

we je nog uitnodigen voor een intakegesprek. Dit doen we alleen als we nog wat meer duidelijkheid willen hebben 

over je motivatie. Hoor je niets, dan heb je ons overtuigd. 

Punten voor de motivatiebrief: 

- twee redenen waarom jij voor tto kiest

- jouw eventuele ervaring met de Engelse taal

- twee eigenschappen waardoor jij denkt succesvol te zijn in een tto-brugklas

De motivatiebrief mag in het Nederlands en probeer je te beperken tot 1 A4’tje. 

De motivatiebrief kan je samen met je aanmeldingsformulier meesturen. De uiterlijk inleverdatum is 8 maart 2022. Je 

kan hem ook mailen aan mevrouw Van Riet: rrt@jpthijsse.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers Jac. P. Thijsse College 
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