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1. Voorstellen nieuwe TTO-coördinator 

De nieuwe TTO-coördinator is Jasper ter Horst, hij zal Hanneke Moors vervangen. Jasper 

geeft Engels in de onder- en bovenbouw aan TTO en havo/vwo. 

2. Uitwisseling Baskenland 

Goed bevallen. Leuk programma. Wel zou er meer en eerder informatie mogen komen over 

de donderdagavond. Nu was het onduidelijk of men eten of alleen hapjes mee moest nemen. 

En ook was het niet duidelijk wat voor hoeveelheden er gemaakt moesten worden. De 

leerlingen hebben ook dit jaar zelf weer een afscheidsfeest georganiseerd op vrijdag. Het 

vinden van een locatie op korte termijn was lastig. Volgend jaar leerlingen eerder attent 

maken op het feit dat een afscheidsfeest organiseren een leuk idee is maar dat zij hier op tijd 

mee moeten beginnen. 

3. Internationale stage 

Adriek de Man is de nieuwe coördinator van de buitenlandse stage. Haar manier van 

communiceren wordt als duidelijk en prettig ervaren. Ook houdt ze goed contact met de 

leerlingen om te controleren hoe de zaken ervoor staan.  

4. Nieuwe leden 

Een nieuw lid heeft plaatsgenomen in de klankbordgroep. Niki Wijnands, moeder van Vera 

Lenders uit gy1a, komt onze gelederen versterken.  

5. Uitnodiging thema-avond TTO 

Binnenkort organiseert de school een thema-avond voor TTO om de resultaten van het TTO-

onderzoek te presenteren. Er zullen ook workshops zijn over TTO-onderwijs. De thema-

avond is bedoeld voor ouders van TTO-leerlingen, ouders voor aankomende TTO-leerlingen, 

personeel uit het basisonderwijs, bedrijven en oud TTO-leerlingen. De klankbordgroep stelt 

voor om ook personeel uit het hoger onderwijs uit te nodigen. Jasper gaat dit voorstellen aan 

de organisatie. Ook wordt er gevraagd of er leden van de klankbordgroep deze avond als 

expert aanwezig willen zijn om zo hun ervaringen met anderen te delen. Indien mensen zich 

hiervoor beschikbaar stellen, kunnen zij dit via de mail aan Jasper laten weten. 

6. Rondvraag 

 Vorig schooljaar verviel in de laatste periode de luistertoets voor v4 en hoefden zij alleen 

essay te schrijven maar dat essay telde 8 keer mee. Jasper legt uit dat de toets kwam te 

vervallend door tijdgebrek. De reden dat het essay zo zwaar meetelt is omdat essayschrijven 

het gene is waar de leerlingen op getoetst worden tijdens het IB-examen. Door het essay 

zwaar te laten meetellen zien leerlingen het belang van deze vaardigheid beter in. 

 Wordt er nog voor anders voorbereid op het IB-examen? Het voorbereiden in de les zal 

hetzelfde blijven. Echter, de leerlingen zullen voor de herfstvakantie al oefenmateriaal via de 

mail ontvangen. Ook is de vraag of de Cambridge examens op school kunnen worden 

afgenomen. Corien gaat hier achteraan. 

 Er zijn zorgen over het regulier Engels examen. Kunnen IB-leerlingen deze makkelijk maken 

doordat zij veel lezen of is het juist moeilijker omdat zij hier niet op voorbereid worden. 

Jasper antwoordt dat het regulier examen een andere manier van lezen is omdat het gaat om 

informatieve teksten en dat er vaak verbanden gelegd moeten worden. Dit is anders dan bij 

IB omdat het daar vaak gaat om de onderliggende betekenis. Toch blijkt uit ervaring, ook van 

andere scholen, dat IB-leerlingen het Engels eindexamen vaak goed maken. Leerlingen 

kunnen oefenen op examenblad.nl, dit helpt ook om zelfvertrouwen te creëren.  



Actiepunten: 

 Corien geeft evaluatie Baskenland door aan organisator. 

 Jasper verstuurt uitnodiging TTO thema-avond 

 Jasper overlegt met organisatie TTO thema-avond om personeel uit het hoger onderwijs uit 

te nodigen. 

 Corien gaat informeren naar Cambridge op school 

 Jasper verstuurt oefenmateriaal voor Cambridge naar leerlingen. 

 


