
het behalen van dit diploma wordt jouw niveau wereldwijd 

erkend als het hoogste haalbare niveau. Tussentijds doe je 

ook twee keer een Cambridge examen: aan het einde van 

klas 3 ga je op voor Cambridge First Certificate (FCE) en aan 

het einde van de vierde klas voor Cambridge Advanced 

(CAE). Met deze internationaal erkende diploma’s ziet 

iedereen wat een hoog taalniveau jij hebt! 

 

Activiteiten 

Ons TweeTalig onderwijs gaat verder dan alleen woordjes 

leren, of boeken lezen. Ieder jaar zijn er meerdere excursies 

en uitwisselingen. Zo krijg je in de derde klas de gelegenheid 

om deel te nemen aan een uitwisseling met Spanje en in 

het vijfde leerjaar met een school in de plaats Merced, 

net buiten San Francisco. Naast deze uitwisselingen zijn 

er ook excursies en reizen (bijvoorbeeld naar Londen en 

Terschelling), maar ook Engelstalige activiteiten op school. 

Wat dacht je van een toneelstuk dat je samen opzet met het 

Engelstalige theatergezelschap Phileas Fogg. Of deelname 

aan een heuse “Speaking Contest”. Een cricket of golf clinic? 

Of een typisch Engels high-tea? 

Wereldburger
Met al deze activiteiten leiden wij je niet alleen qua taal 

op, maar ook als wereldburger. De wereld stopt niet bij de 

Dordtse grenzen, of de Nederlandse dijken. Door deel te 

nemen aan de lessen en onze tto activiteiten ontwikkel je je 

tot wereldburger. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt 

van echt Engels lesmateriaal en je gaat op zoek naar wie jij 

bent en waar jij staat in deze wereld. Je leert over andere 

culturen en opvattingen en hoe je op een respectvolle 

manier hier over kan discussiëren. Je reflecteert, je denkt 

en je communiceert op het hoogst haalbare niveau Engels 

over internationale vraagstukken, zodat jij de school na zes 

jaar kan verlaten als wereldburger met een uitstekende 

beheersing van de Engelse taal. 

Sounds like an excellent idea, doesn’t it? 

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 

Nederlands gegeven moeten worden. Toch blijf je 

extra Engels krijgen, want we willen natuurlijk dat 

hoogst haalbare niveau behalen. 

Certificaten en diploma’s
Het hoogst haalbare niveau wordt 

zichtbaar in het internationale diploma 

waar je aan het einde van de zesde 

klas examen voor doet. Dit is 

het Interna tional Baccalaureate 

(IB) programma waarvan je het 

vak Engels (English A Language and  

Literature) voor volgt. Je leert bij dit vak niet 

meer de grammaticaregels of de rijen met woordjes 

- het tegenovergestelde! Je gaat ontdekken hoe 

taal werkt. Dus bijvoorbeeld door advertenties te  

bestuderen, of door films en documentaires te  

analyseren maar ook door boeken te lezen. Met 

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.  

de wereld aan je voeten


