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Ontdek Pieter Groen

Tussen welke scholen heb je gekozen en waarom is het  
Pieter Groen geworden?
Samuel: ’Pieter Groen was niet eens een voor de hand liggende 
keuze. Ik heb twee oudere broers en de ene zit op Visser ’t Hooft 
en de andere zit op Northgo. Ik was, toen ik in groep 7 zat, al 
op de Challengedag geweest en toen vond ik het hartstikke 
leuk. We deden allemaal proefjes bijvoorbeeld bij de Pieter 
Groen Academy (red. Pieter Groen Academy is de naam voor 
de wetenschapsrichting op het vwo). Daar mochten we robots 
besturen en met aardrijkskunde hebben we geleerd hoe je kaarten 
kunt manipuleren.’

En toen dacht je: het wordt Pieter Groen?
‘Ik heb in groep 8 nog eens aan de Challengedag meegedaan 
en daarna heb ik met mijn ouders de Open Dag bezocht. Toen 
hebben we een rondleiding door de school gekregen door een 
leerling aan wie we allerlei vragen konden stellen en daarna wist ik 
eigenlijk zeker dat ik naar Pieter Groen wilde.
Dit jaar heb ik zelf meegeholpen op de Open Dag. Ik vond het 
heel leuk om nu aan de andere kant te staan en zelf met nieuwe 
leerlingen en ouders te kunnen praten. Je merkt dat je dan toch 
een beetje trots bent.’ 

Je volgt tto, praat je dan altijd Engels?
‘Bij tweetalig onderwijs volg je bijna al je lessen in het Engels. 
Alleen de vakken Nederlands, Frans en godsdienst worden niet in 
het Engels gegeven. In de eerste weken praten de docenten nog 
wel Nederlands, maar al snel praat je alleen maar Engels. Ik ben er 
inmiddels helemaal aan gewend en soms begin ik zelfs thuis tegen 
mijn ouders in het Engels. Daar moeten we dan wel om lachen.’

Doe je op school nog andere dingen?
‘Ja, heel veel. Dit jaar hebben alle brugklassen deelgenomen aan 
het project ‘Jij de Baas’. Dat gaat vooraf aan het Entreprenasium 
dat leerlingen uit de mavo, havo en vwo kunnen volgen. Je 
gaat dan met een groepje kijken voor welk goed doel je een 
ondernemersplan gaat maken om zoveel mogelijk geld op te 
halen. Je groep krijgt dan een ‘speeddate’ met echte ondernemers 
om te kijken of je plan goed is. En dan voer je het uit.’ 

Worden ook buiten de lessen om activiteiten georganiseerd?
‘We hebben met een toneelgroep zelf een toneelstuk ‘Little 
Victorians‘ gemaakt. Met professionele regisseurs en acteurs en 
allemaal in het Engels. We hebben dat toneelstuk in een paar uur 
op een avond geoefend en gelijk opgevoerd met onze ouders als 
publiek erbij. Dat was super leuk.’ 

Samuel Polak (12 jaar) zit in de brugklas vwo tto. Zijn motto is 

‘zo hoog mogelijk beginnen dan heb je veel keuze’. Inmiddels zit 

hij ruim een half jaar op Pieter Groen en heeft hij aardig zijn weg 

gevonden, vindt hij. We willen graag van hem weten hoe dat is 

gegaan.

Soms praat ik 
thuis zelfs Engels
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Tweetalig onderwijs voor mavo, havo en vwo 

Nederland is onderdeel van het internationale speelveld. Dat 
biedt allerlei kansen. Pieter Groen wil haar leerlingen hierop 
voorbereiden. Daarom bieden wij nu naast tto vwo ook tto 
voor de havo en mavo aan. Wij willen onze leerlingen optimaal 
voorbereiden op de 21e eeuw. 

In de huidige maatschappij wordt al veel meer Engels gesproken 
en gebruikt. De vervolgopleiding op mbo, hbo en universitair 
niveau spelen hier al op in. Engels is op een aantal opleiding de 
voertaal en (studie)materialen zijn steeds vaker in het Engels en 
internationaal georiënteerd. 

Een groot aantal van de lessen wordt in de tto-klassen in de 
Engelse taal gegeven. De andere vakken zoals Nederlands, Frans 
en godsdienst worden in de Nederlandse taal gegeven. Ook 
cultuur en internationalisering hebben een belangrijke plaats in dit 
programma. Wij vinden het belangrijk om het tweetalig onderwijs 
extra te stimuleren onder onze leerlingen. Van u, als ouder/
verzorger, wordt alleen een extra bijdrage in de kosten voor de 
buitenlandexcursie gevraagd. 

Kenmerkend voor het tto

• De leerling leert het Engels uitstekend te spreken en gebruiken. 
• De leerling wordt goed voorbereid op een internationale 

samenleving. Het geeft een uitstekende aansluiting op 
een vervolgstudie, waar bronnen en colleges steeds vaker 
Engelstalig zijn. 

• Alle leerlingen behalen een internationaal erkend diploma.

Engels als voertaal 

Tijdens veel vakken wordt uitsluitend Engels gesproken en al het 
lesmateriaal, de werkstukken en de toetsen zijn in het Engels. Het is 
handig als de leerling al wat Engels heeft gehad of taalgevoel heeft. 
Maar ze hoeven er nog niet goed in te zijn. De leerling leert het in 
korte tijd bij Pieter Groen. Er is ook ondersteuning in de vorm van 
extra lesuren Engels. 

Naar het buitenland

Tto-leerlingen hebben binnen hun opleiding een uitwisseling met 
leerlingen uit een ander land of gaan op buitenlandreis. Zo maken 
onze leerlingen kennis met de internationale cultuur. 

excursies
buitenlandse

TTO
VOOR MAVO,
HAVO EN VWO
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