
I am Savannah and I’m 13 years 

old. I chose tto
, because it looked

 

like a challenge and I like talking 

English. At first I thought
 it was 

going to be a bit difficult, but it’s 

actually pretty ea
sy. If you lo

ve 

talking English, this i
s a good 

choice for y
ou. 

tto-leerlingen aan het woord
tweetalig onderwijs,

become a world student!

Hey, I’m
 Anouk and I’m a tto st

udent. 

I chose tt
o, because I w

anted to do 

something extra
. I also want to st

udy in 

England. I think tto is
 fun, because you 

have a few extra
 project

s and you also 

learn a lot about the English language 

and culture.   

I like tto because it is a nice extra challenge for people that are able to get high marks without too much effort. As an extra you’ll go to England at the end of the year. You can also get a Cambridge certificate in your fourth year.
Timo 

Hi, I am Tram and I chose tto,
 be-

cause primary school was very easy 

and I wanted the most cha
llenging 

form of education. In the b
eginning 

it was hard, now it’s doable. And 

we have trips quite
 often so tha

t is 

fun. We are going to L
ondon at 

the end of the year too.
I thought tto was a real chal-

lenge. I could already talk 

English and I want to go to 

England.

Justino Tran

I’m Rick Warmerdam. I chose 

tto, because I really like tal-

king English. We also go 

to England at the end of the 

year. We have a lot of projects 

throughout the year. 



tweetalig onder-
wijs, alleen oP de 
ring Van Putten
uniek in nissewaard: 
tweetalig onderwijs. 
de ring van Putten biedt 
tweetalig atheneum aan 
voor leerlingen met een 
atheneum- of gymna-
siumadvies die extra uit-
dagend onderwijs aankun-
nen. deze folder gaat over 
het tto van de ring van 
Putten.
wat is tto?
Het tweetalig atheneum –hierna ‘tto’ genoemd- is een 
vwo-opleiding waarbij bijna alle vakken in het Engels 
worden aangeboden. tto richt zich op onze internatio-
naal georiënteerde, moderne samenleving. 
Het snel, goed beheersen van de Engelse taal is een 
belangrijk onderdeel van het tto, maar het is geen doel 
op zich. Engels dient als communicatiemiddel bij inter-
nationaliseringsactiviteiten en tijdens de vervolgstudie. 
tto beperkt zich niet tot het vak Engels. Bij meer dan 
de helft van de vakken wordt in het Engels lesgegeven, 
vanuit een internationaal perspectief. Daarnaast ken-
merkt tto zich door internationale uitwisselingen. Het tto 
van De Ring van Putten is dus veel meer en veel inten-
siever dan het ‘versterkt Engels’ dat sommige scholen 
aanbieden en dat zich daar slechts beperkt tot het vak 
Engels. tto kan in Nissewaard alleen op De Ring van 
Putten gevolgd worden. Het wordt ook wel het ‘moderne 
gymnasium’ genoemd.
Wat tto inhoudt en waarom het bij uitstek aansluit bij 
goede atheneum- en gymnasiumleerlingen leest u in 
deze folder.

de tto-leerling
•  Deze leerlingen krijgen van de basisschool een vwo-, 

atheneum- of gymnasiumadvies;
•  zij vinden het leuk om extra uitgedaagd te worden, 

omdat zij meer aankunnen dan het reguliere vwo 
aanbiedt;

•  tto’ers hebben een brede belangstelling en zij zijn 
nieuwsgierig naar de wereld om hen heen;

•  zij vinden het leuk om zich extra in onderwerpen te 
verdiepen en

•  beschikken over het doorzettingsvermogen om de 
extra inspanning te leveren die bij tweetalig onderwijs 
hoort.

internationalisering
Internationalisering van het onderwijs is onlosmakelijk 
verbonden met tweetalig onderwijs. Daarom behan-
delen wij tijdens de lessen veel onderwerpen vanuit een 
internationaal perspectief. Er is in de tto-klassen zelfs 
een vak dat volledig in het teken van internationalisering 
staat: Europese en Internationale Oriëntatie. Daarnaast 
neemt De Ring van Putten met leerlingen uit praktisch 
alle leerjaren deel aan verschillende internationale 
uitwisselingen. Tijdens deze projecten ervaren onze leer-
lingen wat de verschillen en overeenkomsten zijn met 
leeftijdsgenoten uit de landen om ons heen. Van deze 
ervaring kunnen de leerlingen later tijdens hun studie en 
werk profiteren. tto-leerlingen zijn ‘World Students’.

uitwisselingen
Al in de brugklas gaan onze tto-leerlingen op reis: zij 
sluiten het jaar af met een bezoek aan Engeland waar 
de leerlingen een paar dagen worden ondergedompeld 
in de Engelse taal en cultuur. Hier hoort ook een bezoek 
aan een Engelse school bij. De leerlingen vinden dat 
het hoogtepunt van het jaar! In het jaar daarop gaan 
de leerlingen naar Hürth, de Duitse partnerstad van 
Spijkenisse. Zij verblijven daar bij Duitse leeftijdgenoten 
die vervolgens ook naar ons komen. Aan het einde van 
de onderbouw gaan de leerlingen weer naar Engeland 
en doen daar het Trinity Examen. In de bovenbouw staat 
een ‘school clash’ op het programma: onze leerlingen 
nemen samen met scholieren uit het buitenland deel 
aan een internationaliseringsprogramma in Berlijn.
Los van tto kunnen de leerlingen meedoen met een van 
de vele uitwisselingen die de school inmiddels kent. 
Deze brengen ons inmiddels in een groot deel van 
Europa en zelfs in China!

lessen in het engels
Een andere unieke eigenschap van tto op De Ring is het 
feit dat in de onderbouw van het tto praktisch álle lessen 
in het Engels worden gegeven. In het begin lijkt dat 
lastig, maar ieder jaar blijkt weer dat leerlingen daaraan 
razendsnel gewend zijn. In de bovenbouw hebben de 
leerlingen extra uren Engels ter voorbereiding op hun 
IB-examen, zij volgen enkele vakken in het Engels en 
maken hun afsluitende profielwerkstuk in het Engels. 
Op veel vervolgopleidingen neemt het Engels binnen 
de colleges en de studieboeken een belangrijke positie 
in. Studenten die het tto succesvol hebben afgerond, 
hebben door hun hoge niveau van de beheersing van 
het Engels een groot voordeel. 

onderwijskwaliteit en examens
Het verzorgen van goed onderwijs is een belangrijke 
waarde van De Ring van Putten. De onderwijsinspectie 
beoordeelt al ons onderwijs al jarenlang met ‘Basis-
toezicht’, dat is de beste beoordeling. Daarnaast is De 
Ring Junior tto-school, een kwalificatie van Nuffic die 
toezicht houdt op het tweetalig onderwijs in Nederland. 
De docenten die lesgeven aan de tto-klassen zijn daar-
toe opgeleid en volgen regelmatig bijscholing.

tto-leerlingen leggen gedurende hun opleiding een 
aantal examens af waarmee hun vorderingen worden 
gewaarborgd: Trinity in klas 3, Cambridge in klas 4 en 
International Baccalaureate (‘IB’) in klas 6. 
Voor onze leerlingen geldt dat zij deze examens afleg-
gen op een hoger niveau dan dat van scholen waar 
‘versterkt Engels’ wordt aangeboden. Deze examens 
worden wereldwijd erkend. Dit komt goed van pas 
wanneer een tto-leerling van De Ring besluit in het 
buitenland te gaan studeren. Leerlingen die het IB-
examen hebben afgelegd, beheersen het Engels op 
‘near native’ niveau.
Onze tto-leerlingen sluiten hun opleiding af met het 
reguliere, Nederlandse vwo-examen.

activiteiten tto-klassen
Behalve een waardevolle investering voor de toekomst, 
is het tto op De Ring ook heel erg leuk! Naast de uitda-
gende lessen, zijn er interessante activiteiten. 
De leerlingen komen zo op een praktische manier in 
aanraking met de Engelse taal en cultuur en met de 

cultuur van overige Europese landen:
•  In het bijzondere Engelstalige toneelstuk Little 
 Victorians spelen de tto-leerlingen zélf de hoofdrol;
•  workshop over het werk en leven van William Shake-

speare;
• gastsprekers uit Engelstalige gebieden;
•  deelname aan Speaking Contest, Maths Challenge, 

Cricket Challenge, enz.;
•  aan het einde van het eerste jaar gaan de tto-leerling-

en naar Engeland. In de buurt van Londen worden zij 
ondergedompeld in de Engelse taal en cultuur;

•  de tto’ers van De Ring van Putten nemen deel aan 
internationale scholierenconferenties, waarin de 
beraadslagingen van de Verenigde Naties worden 
gesimuleerd. Engels is hierbij uiteraard de voertaal;

• uitwisselingsprojecten.

Kosten tto
De kosten voor deelname aan het tto bedragen 
€490,00 per jaar. Deze bijdrage is bestemd voor alle 
extra kosten die voortvloeien uit het tto-onderwijs. 
Naast deze kosten gelden de reguliere kosten die onze 
school in rekening brengt. U leest hierover meer in de 
informatiegids.

meer weten?
Wilt u na het lezen van deze folder mee weten over het 
tto op De Ring van Putten? Wij nodigen u van harte uit 
bij ons langs te komen:
Open Huis: 
zaterdag 3 februari 2018 van 10:00 tot 13:00 uur
tto-informatieavond: 
donderdag 22 februari 2018, aanvang 19:30 uur. 
Voor leerlingen én hun ouders.

meer weten?
Wilt u na het lezen van deze folder meer weten over het tto op 
De Ring van Putten? Wij nodigen u van harte uit bij ons langs te komen: 

mét Phileas Fogg English Showcase!

Verder nodigen we u van harte uit voor de 

speciale tto-
informatieavond 
voor ouders én kinderen op 
donderdag 22 februari 
2018, aanvang 19:30 uur.

o P e n H u i s
van 10.00 tot 13.00 uur
za 3 februari 2018


