INFORMATIEAVOND VOOR
OUDERS
donderdag 10 januari 2019
19.30 uur
INFORMATIEAVOND
TWEETALIG VWO
woensdag 16 januari 2019
19.30 uur
INFORMATIEAVOND
WALDORFAFDELING
donderdag 17 januari 2019
19.30 uur
INLOOPMIDDAGEN
woensdagen 23 januari,
6 en 13 februari 2019
14.00-16.00 uur

OPEN DAG

zaterdag 9 februari 2019
10.00-13.00 uur

Wat zijn jouw dromen?
Grotius brengt je verder in de wereld!

Tweetalig VWO (TTO)
gymnasium, atheneum

Grotius College

Juniusstraat 8

Delft

t 015 80 00 000

e tto@grotiuscollege.nl

i www.grotiuscollege.nl

Tweetalig onderwijs op het Grotius
•

In de tto-onderbouwklassen naast
het vak Engels meer dan twintig uur
per week vaklessen in het Engels.

•

Niveau van het Engels is na afronding
van de tto-onderbouw op Cambridge
Advanced niveau. Veel aandacht voor
spreken en presenteren, naast lezen,
schrijven, luisteren en grammatica.

•

Speciaal opgeleide native en nearnative tto-docenten.

•

Extra vak voor wereldburgerschap.

•

Gecertificeerde en gewaarborgde
kwaliteit door controle van het
Nuffic.

•

Goed voorbereid op Engelstalige
studies in Nederland en het
buitenland.

Internationaal

Extra-curriculair

•

Engelstalige reizen waarbij de nadruk
ligt op taal en cultuur; York in de
brugklas, Rochester in de tweede
klas en Ierland in de derde klas.

•

High Tea voor ouders en verzorgers
van de tto-brugklasleerlingen,
verzorgd door de leerlingen.

•

Kans om European Parliament Junior
Ambassador te worden.

•

Theaterworkshops met Britse
acteurs in de onderbouw en
bovenbouw.

•

Uitwisselingsprogramma’s en
mogelijkheid tot internationale
stages in de bovenbouw.

•

•

Het Grotius College is een UNESCOschool.

Speaking Contest, waarbij alle
leerlingen uit de 2e en 3e klas een
speech in het Engels geven. Daarna is
er een regionale ronde voor de beste
kandidaten en eventueel deelname
aan de landelijke wedstrijd.

•

Cricket Challenge.

•

IB certificaat als waardevolle
toevoeging aan het gymnasium- of
atheneumdiploma.

•

Deelname aan Globe, een
internationaal netwerk van scholen
die onderzoek doen op het gebied
van natuur en milieu.

Negende jaar op
rij 100% geslaagde
eindexamenleerlingen voor
het IB English certificate!

•

Deelname aan Model European
Parliament en European Youth
Parliament.

•

Reizen naar Brussel en Straatsburg
(Euroscola)

•

Bij ‘IB English Language and
Literature Certificate’ ligt de nadruk
op het gebruik van ‘Academic English’

Wil je een keertje meelopen in
een tto klas? Dat kan! Geef je op
via de website
www.grotiuscollege.nl/
juniusstraat:
Ticket to TTO!

Met tto kun je terecht op alle
universiteiten waar ook ter wereld.
Zelfs op Harvard en Cambridge!
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