de wereld aan je voeten
Netflix, Tiktok, YouTube, games, series en films … de hele dag door
hoor en zie je Engels. Op het Stedelijk Dalton Lyceum VWO vinden wij
het belangrijk om onze leerlingen de Engelse taal zo goed mogelijk
aan te leren omdat wij weten dat Engels de toekomst is.

Wij geloven in het principe van TweeTalig Onderwijs! Als enige volledig gecertificeerde tto school in
Dordrecht en omgeving krijg je de kans om de helft van de vakken in het Engels te krijgen. Dus wiskunde in
het Engels (hoe zeg je eigenlijk ‘in het kwadraat’…), geschiedenis in het Engels,
maar ook biologie en Beeldende Vorming. Waarom? Omdat je een allround
leerling wordt door al deze vakken in het Engels te volgen, zodat je na zes
jaar de school verlaat als een near-native speaker (het allerhoogst haalbare
niveau voor iemand wiens moedertaal niet Engels is) te behalen. Cool toch?

De opleiding
Na je aanmelding start je in een tto-brugklas. Samen met je klasgenoten volg
je de hele dag door diverse lessen in het Engels, in totaal ongeveer de helft van
je vakken. De leraar praat niet alleen Engels met je, maar jij praat ook Engels
met hen en met je klasgenoten. Natuurlijk is dit een geleidelijk proces, maar
het verleden heeft bewezen dat je dit rond de kerst volledig beheerst. Dit
gebeurt in kleine stapjes, maar rond de kerst is dit voor jou geen
enkel probleem meer. Na de brugklas krijg je nog twee jaar
lang de helft van de vakken in het Engels. Pas in de vierde
klas neemt dit aantal af, omdat je je dan gaat richten
op je examenvakken, die in Nederland allemaal in het
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