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Tweetalig
mavo

In onze huidige samenleving waarin het werken, studeren en leven steeds internationaler wordt, is het nog
belangrijker om onze jeugd goed voorbereid de maatschappij in te laten gaan. Leerlingen die tweetalig mavo
volgen, krijgen tijdens hun opleiding al veel extra bagage mee. Zo krijgen zij een aantal vakken in het Engels
aangeboden en maken zij kennis met andere culturen door middel van excursies. Daarnaast gaan zij tenminste
één keer op reis naar een land in Europa waarbij zij verblijven in gastgezinnen. De Engelse taal is mede door
de snelle ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) over de hele wereld de belangrijkste
communicatietaal. Dit zie je dan ook in bijna alle beroepen en in steeds meer opleidingen terug.
Tweetalig mavo op het Stedelijk College Eindhoven
en de rol van het Nuffic
In 2011-2012 is de eerste groep leerlingen gestart in een tweetalig mavo klas. Zij waren hiermee
de eersten in Nederland op dat niveau. Sinds die tijd is tweetalig mavo binnen het Stedelijk College
Henegouwenlaan uitgegroeid tot een volwaardige opleiding. Bij de ontwikkeling van tweetalig
mavo is de ‘standaard tweetalig vmbo’ van het Europees platform/Nuffic steeds leidend geweest.
Het Nuffic is een kenniscentrum voor internationalisering van het basis- en voortgezet onderwijs en de
lerarenopleidingen. Zij controleren de scholen die tweetalig onderwijs aanbieden en reiken certificaten
uit aan die scholen die aan de kwaliteitseisen voldoen. We zijn dan ook trots dit certificaat in september
2017 ook voor onze tweetalige mavo-opleiding toegekend te hebben gekregen.

www.stedelijkcollege.nl/hgl

Meer
informatie
Specifieke informatie
Heeft u na het lezen van deze brochure nog inhoudelijke vragen?
Neem dan contact op met:
>

>

>

Mw. S. Wyckaert
wys@stedelijkcollege.nl
tto coördinator mavo

De standaard verlangt
onder meer dat de
leerling in de opleiding
tweetalig mavo na
vier jaar:
>

Mw. J. Meulenberg
krj@stedelijkcollege.nl
Teamleider (tweetalig) mavo

>

Dhr. A. Piketh
apiketh@stedelijkcollege.nl,
pedagogisch didactisch medewerker

>

Voor alle informatie kunt u natuurlijk ook de
website bezoeken: www.stedelijkcollege.nl

Online informatieavond voor ouders d.m.v. LiveStream
>

Dinsdag

17 november 2020 van 19.30 tot 21.00 uur

>
>

Minilessen voor leerlingen van groep 8

>
>
>

Maandag
16 november 2020 van 18.30 tot 20.15 uur
Woensdag 18 november 2020 van 18.30 tot 20.15 uur
Donderdag 19 november 2020 van 18.30 tot 20.15 uur

Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8
>

Dinsdag

23 februari 2021

Open dagen 2021

>
>

Vrijdag
Zaterdag

29 januari 2021
30 januari 2021

van 19.30 tot 21.00 uur

van 18.30 tot 21.00 uur
van 11.00 tot 14.00 uur

Aanmelden eerste leerjaar 2021-2022

>
>
>

Maandag
1 maart 2021
Dinsdag
2 maart 2021
Woensdag 3 maart 2021

Stedelijk College Eindhoven
Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven

van 19.00 - 21.00 uur
van 19.00 - 21.00 uur
van 14.00 - 16.00 uur

een hoog niveau Engels
voor tenminste 1 actieve
en 1 passieve deelvaardigheid beheerst, bijvoorbeeld
spreken en luisteren;
deel heeft genomen aan
een leerlingenuitwisseling
of buitenlands studiebezoek,
live of in een ict-project;
tenminste 30% van de
contacttijd in het Engels
aangeboden heeft 		
gekregen;
een brede internationale 		
oriëntatie heeft;
gewerkt heeft met
authentiek Engelstalig 		
materiaal.

Tweetalig (havo-) mavo
in het eerste leerjaar
Een leerling die start met tweetalig mavo krijgt in plaats van
de reguliere 3 lesuren Engels,
5 lesuren English en krijgt de
vakken Biology, Geography,
History, Physical Education en
Drama in het Engels aangeboden. Daarnaast nemen zij
deel aan één of twee projecten
in het Engels zoals Phileas Fogg
(interactief theater). Een leerling
die start in tweetalig havo/mavo
volgt naast het programma van
tweetalig mavo, ook een plusuur
mathematical language en Duits
of Spaans. Dit is nodig om een
goede aansluiting met tweetalig
havo te waarborgen.

Tweetalig mavo in de
hogere leerjaren
In de tweede klas tweetalig
mavo krijgen de kinderen naast
de vakken uit leerjaar 1 ook
nog te maken met het vak Multi
Cultural Studies. In het derde
leerjaar komt de toneelgroep
Phileas Fogg. In de vierde klas
sluiten zij, ieder op hun eigen
niveau, de tweetalige opleiding
af met een internationaal erkend
Anglia examen English.

Financiën
Voor het volgen van de tweetalig
mavo opleiding wordt in het
eerste, het tweede en het vierde
leerjaar een extra bijdrage van
€ 250,- gevraagd. In leerjaar 3 is
de extra bijdrage € 430,-.
Hieruit worden onder andere
de extra lessen English, de
reis, extra materialen en extra
examens betaald.

Data onder voorbehoud.

Kijk op
www.stedelijkcollege.nl/
welkomgroep8
voor actuele info

www.stedelijkcollege.nl
T 040 - 264 57 77
E henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

