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Tweetalig havo, wat is dat?
Het thavo is in de eerste plaats een havo-opleiding.
We noemen het tweetalig omdat de instructie- en
communicatietaal bij een aantal vakken Engels is. In de
eerste drie leerjaren betreft het de vakken: Mathematics,
Geography, Biology, History, Physical Education,
MultiCultural Studies (leerjaar 2), English, Drama (leerjaar 1),
Physics (leerjaar 2 en 3) en Chemistry (leerjaar 3).
In de bovenbouw worden de vakken Global Issues en
Social Studies toegevoegd. De thavo-leerlingen hebben
bovendien meer lesuren voor het vak Engels in het rooster
staan. In 4-thavo is er een uitwisselingsprogramma. Het
profielwerkstuk wordt in het Engels afgerond. De voertaal
in de andere vakken is uiteraard Nederlands, zodat voor de
ontwikkeling van het Nederlands op havo-niveau voldoende
ruimte overblijft. Het thavo is een inspirerende opleiding,
met veel internationale activiteiten, die een beroep doet op
de verschillende vaardigheden van de leerling.
Voor wie is het thavo?
Zeer belangrijk voor de toelating tot het thavo is de
motivatie van de leerlingen. Zij moeten zich willen inzetten
voor een programma dat breder is dan dat van reguliere
havo-opleidingen. Bovendien wordt op het thavo veel
projectmatig geleerd. Het is dus van belang om goed te
kunnen samenwerken. Het niveau van het Engels waarmee
de leerlingen de basisschool verlaten is niet bepalend voor
de toelating tot het thavo.
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Lessen
De vakken van het thavo worden gegeven door Engelstalige
docenten (de zogenaamde native speakers), door mensen
met een ruime ervaring in het Engelstalige, internationale
onderwijs of door docenten die gecertificeerd zijn om
lessen in het Engels te geven. In de lessen worden zowel
Nederlandstalige- als Engelstalige methodes gebruikt.
De thavo-leerlingen hebben een eigen lessentabel.
Verder werken onze tto leerlingen met een device. Het
werken met een laptop heeft ervoor gezorgd dat een groot
deel van de boeken is vervangen door digitaal lesmateriaal.
Internationalisering
In het tweetalig programma is internationalisering een erg
belangrijk aspect. Leerlingen doen activiteiten die hen doen
beseffen en accepteren dat ze Europees- en Wereldburger
zijn. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd in en buiten
school, die verplicht zijn voor tweetalige leerlingen. Er staat
een aantal reizen naar Engeland op het programma. Verder
is er een geldinzamelingsactie ten bate van een sloppenwijk
in Peru en Phileas Fogg, een dramagezelschap uit Engeland,
biedt een prachtig programma aan voor leerjaar 1 en 3.
De leerlingen gaan zelf het toneel op om in het Engels te
acteren! Eén ding staat vast, de leerlingen doen ervaringen
op die een verrijking zijn voor de rest van hun leven.
Vanwege het dynamische karakter kunnen de activiteiten en
buitenlandse reizen ieder jaar variëren.

Cambridge Exam Centre
Aan het einde van het derde leerjaar nemen de leerlingen
deel aan de Cambridge Checkpoint examens en krijgen
certificaten uit Cambridge alsmede een TTO-junior
certificaat (Europees platform)/Nuffic. Aan het einde van de
derde klas maken de thavoleerlingen hun profielkeuze en
sluiten in leerjaar 5 hun opleiding af met een Nederlands
havo-eindexamen. Daarnaast nemen de leerlingen als
afsluiting van hun internationaal georiënteerde
opleiding in leerjaar 5 deel aan het International
Baccalaureate English A, Language and Literature
Standard Level. Dit certificaat geeft toelating
tot buitenlandse hogescholen.

Financiering
De kosten voor de vorming van aparte thavo-klassen,
de extra lesuren, de aanpassing van leermiddelen en het
activiteitenprogramma zijn hoger dan de vergoeding waarin
het rijk voorziet. We vragen voor thavo-leerlingen per jaar
een extra bijdrage. Dat zijn de volgende bedragen:
leerjaar 1 t/m 3 € 600,- (eventueel te voldoen in 10
maandelijkse termijnen van € 60,-), 4-thavo € 450,en 5-thavo € 325,-.

meer informatie
Specifieke informatie
Heeft u na het lezen van deze flyer nog inhoudelijke
vragen? Neem dan contact op met een van de
teamleiders tweetalig-havo-onderwijs:
de heer D. Neutkens:
dneutkens@stedelijkcollege.nl
de heer H.J. Bruil:
hbruil@stedelijkcollege.nl
of de heer A. Piketh:
apiketh@stedelijkcollege.nl,
pedagogisch didactisch medewerker.
Voor alle informatie kunt u natuurlijk ook de website
bezoeken: www.stedelijkcollege.nl
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Informatie-avonden voor ouders en leerlingen
van groep 8
Maandag 12 november 2018 om 18.30 uur
Dinsdag
26 februari 2019 om 18.30 uur
Locatie Henegouwenlaan 2, Eindhoven,
ingang Oudenaardepad
Open dagen 2019:
Vrijdag
25 januari van 18.30 - 21.00 uur
Zaterdag 26 januari van 11.00 - 14.00 uur
Aanmelden eerste leerjaar 2019-2020:
Maandag 11 maart 2019 van 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag
12 maart 2019 van 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13 maart 2019 van 14.00 - 16.00 uur

