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Programma:
Voor wie is TTO?

Wat is TTO?
Lessentabel
TTO didactiek

Bovenbouw
Extra aanbod / extra kosten
Extra informatiebijeenkomst

Informatie TTO



Voor wie is TTO

 Zich gemakkelijk aanpast
 Open staat voor nieuwe ideeën
 Zich goed uit kan drukken (in meerdere talen)
 Breed geïnteresseerd is
 Nieuwsgierig is naar wat er nog meer is in de wereld
 Geografische interesse heeft

Voor wie:





Enkele steekwoorden
Vwo niveau (atheneum en gymnasium)

Communicatief sterk
Samen leren

Voor wie is TTO
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Meer dan 50% van de lessen in het Engels

Werken met een laptop
Werken in projecten
Excursies naar binnen- of buitenland

Aandacht voor internationalisering en wereldburgerschap
 Junior Speaking Contest

Wat is TTO





Museum Night



Museum Night



Project World War 1



Lessentabel

Vakken in het Engels
• English
• Physical Education
• Geography
• History
• Biology 
• Visual arts
• Music
• EIO 

(Europese en Internationale 
Oriëntatie)

Vakken in het 
Nederlands/doeltaal
• Nederlands
• Wiskunde
• Filosofie
• Duits
• Frans



TTO didactiek



CLIL bij biologie:

You need this system to break down and absorb food and to get rid of 
waste.

Mouth
Intestines
Stomach
Oesophagus 
Liver

Digestive system



Opdracht Frans



Bovenbouw

Tto onderbouw t/m leerjaar 3
Cambridge examen

Bovenbouw English+ met optioneel Cambridge examen
Vervroegd eindexamen



Cambridge examen(s)



Extra kosten

Extra ouderbijdrage (een schatting)
 Jaar 1: € 125 (excursie, theatervoorstelling)
 Jaar 2: € 360 (excursie buitenland)
 Jaar 3: € 850 (uitwisseling/reis buitenland, Cambridge examen)
 Jaar 5: € 260 (Cambridge examen)
 (bedragen zijn een indicatie, afhankelijk van wat er georganiseerd kan

worden)
 Indien u deze ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen, informeer dan naar de 

mogelijkheden.



TTO agenda

 Aanmelden met aanmeldformulier via 
hommesplein@dollardcollege.nl

 Vragen via email: tto.hommesplein@dollardcollege.nl
 Extra informatiebijeenkomst in april
 Communicatie via mail of telefonisch
 Aanmelding voor tto uiterlijk 15 April*
 Intakegesprek / NIO (intelligentie test) / GSV (test voor

schoolinteresse, motivatie, instelling) (data volgen)
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