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Ben jij een avonturier die de wereld 
wil leren kennen? Wil jij verder 
kijken dan je neus lang is?  
Is Nederland(s) voor jou slechts 
een startpunt? Kom dan meedoen 
met ons tweetalig onderwijs! 

Over de landsgrenzen 
Nederland is klein, de wereld is groot. Daarom zoeken 
Nederlanders al eeuwenlang de verbinding met andere 
volkeren. En dat heeft ons heel veel rijkdom en kennis 
gebracht. 
Kijken naar een ander is leren over jezelf. Doordat je in 
aanraking komt met een ander, met andere culturen en 
met andere normen en waarden, word je bewust van je 
eigen kijk op de wereld.  

Wat houdt TTO in? 
Het Leidsche Rijn College biedt 
vanaf het schooljaar 2021-2022 
tweetalig onderwijs (TTO) aan. 
Dat doen we in de vorm van 
TTO-klassen op havo-niveau. In 
het schooljaar 2022-2023 starten 
er twee TTO-klassen havo. In 
een TTO-klas helpen wij je om je 
blik op de wereld te verbreden. 
Dat doen we door de Engelse 
taal breed in te zetten en te 
combineren met de vakken die 
je volgt. Alle vakken worden in 
het Engels gegeven, behalve 
Nederlands, Frans, Duits en de 
mentorlessen.  

Je spreekt dus bijna de hele 
dag Engels, en voor je het weet 
spreek je zelfs in de pauze Engels 
met je klasgenoten, zonder dat 
je het in de gaten hebt. Omdat 
je ook bij andere vakken Engels 
spreekt, leer je ook het jargon 
van deze vakken. Jouw Engels is 
straks beter en je hebt een heel 
uitgebreide woordenschat. 

TTO is meer dan alleen maar 
veel Engels praten. Wij gebruiken 
de CLIL-methode in onze TTO-
klassen. CLIL staat voor content 
and language integrated 
learning. Dat betekent dat we 
jou de vakken op onze school 
aanbieden met behulp van het 
Engels. Dat maakt de inhoud 
van de lessen inter nationaal. 
Je leert bij aardrijkskunde over 
tradities en gebruiken in andere 
landen. Of bij biologie en science 
over thema’s als duurzaamheid, 
schaarste en milieu. Je leert  
hoe dit in andere landen werkt 
en je kunt dat vergelijken met je 
eigen land. 

Daarnaast doe je veel inter-
nationale projecten. Je werkt 
daarin samen met leerlingen van 
scholen in het buitenland. Dat 
zal veel online gebeuren, maar 
natuurlijk ook fysiek. Je leert dan 
niet alleen veel over het land van 
de buitenlandse leerlingen, maar 
ook over Nederland.



Dit zijn de regels die we 
gebruiken in onze TTO-klassen. 
Uiteraard in het Engels. 
 
• You speak English at all 

times. Also during breaks 
and events. 

• All tests are always in 
English and answered in 
English as well.  

• You will work on a glossary 
for every subject during the 
year.   

• You will be assessed on your 
bilingual attitude every term 
by your teachers.  

• Ask around before you ask 
your teacher.  

• You will be supportive of 
each other in your learning 
of English. Be respectful.

Over het Leidsche Rijn College
Het LRC staat bekend om de fijne sfeer en 
goede resultaten. We bieden eigentijds 
onderwijs, betekenisvol en gepersonaliseerd. 
Daarbij vinden we openheid en betrokkenheid 
heel belangrijk: iedereen hoort erbij en mag 
zichzelf zijn. Leerlingen verlaten onze school met 
een diploma én met vertrouwen: in zichzelf, de 
ander en de maatschappij.

Het openen van je blik
Het Leidsche Rijn College is 
een school met de blik naar 
buiten gericht. Daar liggen de 
kansen en mogelijkheden. De 
wereld van onze leerlingen ligt 
aan hun voeten. Wij willen hen 
zo veel mogelijk helpen om 
die wereld te ontdekken. Door 
andere mensen te ontmoeten 
en ideeën uit te wisselen. Een 
goede kennis van het Engels, 
niet alleen tijdens Engels, maar 
ook tijdens andere vakken, 
helpt bij het openen van de 
blik. Wij zien taalontwikkeling 
in het algemeen en Engels in 
het bijzonder als belangrijk 
gereedschap om leerlingen 
zelfredzaam en kritisch te  
leren zijn.



Het Leidsche Rijn College is onderdeel van NUOVO Scholen, 
de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de 
gemeente Utrecht en omgeving.

Meer info

Voor meer informatie kun je  
contact opnemen met coördinatoren  
Wietske Logtenberg (wlogtenberg@lrc.nl) 
of Aafke Letanche (aletanche@lrc.nl)  
of bellen naar 030-6702660.

Contact
Maartvlinder 1 - 7 | 3544 DA Utrecht
030 - 670 26 60 | info@lrc.nl | www.lrc.nl
Instagram @leidscherijncollege
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