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Voor je ligt de gids voor het tweetalig onderwijs (tto) op de 
Guido de Brès! 

We vinden het leuk dat je interesse hebt voor deze uitdagende 
vorm van onderwijs. Uitdagend omdat je straks negen vakken 
in het Engels krijgt aangeboden. Uitdagend omdat je zelf in de 
klas al snel in het Engels begint te praten, tegen docenten en 
tegen andere leerlingen. Uitdagend omdat je bij tto je blik kunt 
verbreden. Letterlijk en figuurlijk steken we de grens over. Bij de 
verschillende vakken, projecten en excursies maak je kennis met 
andere culturen en gewoontes en met christenen met een andere 
achtergrond dan wij. We go international with tto!

Uiteraard vraagt het tweetalig onderwijs wat van je. Goed 
gemotiveerd zijn is belangrijk. Maar ook plannen, organiseren en 
lef tonen! Wil je echt die uitdaging aan? Mis deze kans dan niet. 

We bieden jou de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
tto-brugklas als je aan de eisen voldoet die in het hoofdstuk 
‘criteria voor tto’ beschreven staan. 

Proef zelf of het tweetalig onderwijs iets voor je is: 
take a look and explore!

P.M. Beens    J.W. Baars 
adjunct-directeur vwo en tto  coördinator tto

Kijk hier 
voor meer info 
over Nuffic tto
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tto... toegelicht

Wat is tto?
Tto staat voor een tweetalige opleiding 

binnen het vwo. Dit betekent dat je in de 
onderbouw les krijgt in twee talen. In het

Nederlands en in het Engels. Gemiddeld krijg 
je over die drie jaar ruim 65% van de lesuren 

en vakken in het Engels.

Engelse taal
In totaal worden er in de brugklas 
negen vakken in het Engels 
gegeven. Enkele voorbeelden van 
tto-vakken zijn: 
          History (geschiedenis)
          Geography (aardrijkskunde)
          Math (wiskunde)

De boeken die hierbij gebruikt wor-
den, zijn volledig in het Engels. Met 
andere woorden: daar staat geen 
woord Nederlands in, ook geen 
woordenlijst. In het begin moet je 
daar best aan wennen. Je doet al-
les in het Engels, ook de repetities. 
Wel krijg je extra lessen Engels: 
vier uur per week (de andere klas-
sen krijgen per week drie uur.

In het begin mag je uiteraard ook 
Nederlands spreken en vertaalt de 
docent nog veel van wat hij of zij 
zegt. Je zult merken dat dit voor 
de tweede helft van het jaar bijna 
niet meer nodig is. Het spreken van 
het Engels in de les wordt al snel 
iets wat heel normaal is. 
En trouwens… fouten maken mag! 
Dat is zelfs belangrijk om te leren 
en dus ook om een taal te leren. 
Vandaar dat we tot en met de kerst 
een opstartfase hebben. Je mag 
dan waar het nodig is wat 
Nederlandse woorden spreken of 
schrijven.
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mission 
statement

Wie tweetalig onderwijs volgt, komt vroeg of laat in aanraking 
met mensen uit een ander land. Bijvoorbeeld tijdens een reis 
naar een partnerschool in Roemenië, Spanje of Albanië. Of 
tijdens digitale ontmoetingen of een presentatie van een inter-
nationale spreker op onze school. Meestal zijn deze mensen 
christenen, maar soms ook niet. Met elkaar bereiden we ons 
voor op de ontmoeting met deze mensen. 

Leerlingen worden gewezen op de maatschappelijke relevantie 
van de Engelse taal in het geheel van de (mondiale) samenleving, 
in organisaties en het bedrijfsleven en in het vervolgonderwijs. 
Kortom ze worden door het tto onderwijs voorbereid om 
christelijk wereldburger te zijn (christian global citizen).

In de klas en op de school wordt zichtbaar dat de leerlingen door 
God geroepen worden om niet voor zichzelf, maar voor God en 
hun naasten te leven. Dat is de leidraad bij het leren van leer-
lingen en docenten. 
De vraag ‘why do we learn a language?’ beantwoorden wij met: 
‘to serve God and to be a blessing to others’.

Wij zien christelijk onderwijs als een opdracht van onze goede 
God. Ons doel is de leerlingen voor te bereiden op een leven als 
volwaardig lid van de maatschappij. Een leerling ontdekt 
welke eigenschappen en kwaliteiten hij heeft. Maar ook waar nog 
ontwikkeling mogelijk is. Zo groei je als persoon in kennis maar 
ook in sociale vaardigheden. We verlangen er naar te zien dat al 
onze leerlingen de capaciteiten die zij van God gekregen hebben, 
optimaal gebruiken. We willen een leerklimaat scheppen waarin 
het kind aanvaarding, steun, opvoeding, uitdaging en aan-
moediging ervaart. Waarin het kind gewaardeerd wordt om wie 
het is en niet alleen om wat het kan. We benaderen leerplan-
ontwikkeling vanuit een Bijbels uitgangspunt. Daarbij houden we 
ons aan de landelijk geldende eindtermen. 
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tto... toegelicht

Internationalisering
Christian Global Citizenship
Naast de Engelse taal besteden we bij tto veel aandacht aan 
internationalisering. Je leert letterlijk en figuurlijk buiten je eigen 
grenzen te kijken. Bij alle vakken komt internationalisering aan 
bod. Daarnaast nodigen we twee keer per jaar internationale 
sprekers uit op onze school. Ook vind je internationalisering 
terug in project(wek-)en, zoals in de projecten Create your own 
passport en Languages of Europe. 

Aan het einde van het schooljaar ga je met de tto-brugklassen 
naar Canterbury in Engeland. Samen met andere leerlingen 
interview je daar (in groepjes) Engelse mensen. Na een jaar tto 
gaat je dat al echt lukken! 

In klas 2 wordt er een bezoek gebracht aan Londen en in klas 
3 staat er een meerdaagse reis naar een partnerschool in het 
buitenland op het programma. Je merkt dus direct dat het leren 
van de Engelse taal hand in hand gaat met het verbreden van je 
eigen horizon. 

Al deze onderdelen van internationalisering in de vakken, lezin-
gen, projecten en reizen vatten we samen met andere onderde-
len van persoonsontwikkeling onder de noemer christian global 
citizenship (cgc). Het mooie is dat je bij enkele cgc-onderdelen 
christenen leert kennen uit een soms totaal andere cultuur. 
Dat doet echt iets met je! Met elkaar spreken we daarover vóór, 
tijdens en na de reizen. We noemen dit spiritual formation (gees-
telijke vorming).
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tto... toegelicht

Hieronder geven we je een overzicht van de internationale 
contacten die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De 
internationale sprekers die onze school bezoeken, zijn vaak 
verbonden aan deze organisaties:

          Association of Christian Schools International (ACSI)  
          Boedapest, Hongarije 
          European Educators’ Christian Association (EurECA)
          Kandern, Duitsland
          National Christian Schools’ Trust (NCST)
          Worcester, Engeland

In jaar 3 kun je één van deze partnerscholen bezoeken:
 
          Colegio Alfa & Omega
          Dénia, Spanje 
          Emanuel Baptist Theological High School
          Oradea, Roemenië 
          GDQ International Christian School
          Tirana, Albanië

Naast deze scholen hebben we contact met twee scholen in 
Engeland waar onze tto-docenten hun bijscholing doen. Ze 
volgen een week lang een docent van hun eigen vakgebied 
(= job shadowing).

          The King’s School, 
          Witney, Engeland
          The River School
          Worcester, Engeland

7



criteria 
voor tto

Tto: bestemd voor leerlingen die…
          een vwo-niveau hebben;
          extra uitdaging nodig hebben en aankunnen;
          zeer gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben;
          leergierig en geïnteresseerd zijn;
          een goede taalvaardigheid hebben.

Criteria voor toelating tot tto
          Je hebt een positief advies van de basisschool voor   
          tto(vwo-niveau).
          Je hebt een Cito-score van minimaal 546 
          en goede resultaten voor de verschillende 
          Cito-toetsen in groep 6, 7 en 8.
          Je hebt een positieve beoordeling vanuit 
          de toelatingsprocedure dat in het voorjaar 
          wordt gehouden. Hierin wordt je motivatie, 
          je bereidheid tot extra inzet en je kennis 
          van taal en de Engelse taal gepeild. 

wat kost tto?

Voor het mogelijk maken van tto-onderwijs worden door de 
school extra kosten gemaakt. Deze worden door de overheid niet 
vergoed. Aan welke kosten moet je denken?

          extra lesuren en extra (Engelse) boeken en lesmateriaal
          voor de vakken;
          organisatie van (meerdaagse) excursies;
          Cambridge-examens;
          opleiding docenten;
          kosten van het lidmaatschap van onder meer Nuffic 
          (zie uitleg over Nuffic op de volgende bladzijde).

In klas 1, 2 en 3 wordt voor al deze extra kosten (€ 400,- per jaar) 
doorberekend aan je ouders. Daarnaast wordt er een kleine eigen 
bijdrage van je ouders gevraagd voor de meerdaagse excursie 
in klas 3, die afhankelijk is van de bestemming en of er subsidie 
benut kan worden hiervoor. 
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nuffic tto

Guido de Brès onderschrijft de “tto-standaard” van het netwerk 
van tto-scholen. Dit netwerk heeft de afgelopen jaren criteria 
opgesteld waar het tweetalig onderwijs aan moet voldoen. Het 
netwerk van scholen wordt aangestuurd door Nuffic. 
Deze organisatie begeleidt in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alle tto-scholen en let 
erop dat het tweetalig onderwijs in Nederland volgens de 
afspraken wordt gegeven.

In de standaard staat beschreven aan welke criteria een 
tto-school moet voldoen. In hoofdlijn gaat het om de 
          volgende twee doelstellingen:
          Het vergroten van de taalvaardigheid van een 
          tweede taal (voor onze school dus Engels).
          Het bevorderen van wereldburgerschap in 
          het tto-onderwijs.

tto... 
als opleiding

Aan het einde van klas 3 komt er weer een belangrijke beslis-
sing over het wel of niet vervolgen van je tto-opleiding. Naast de 
normale overgangsnormen die de schoolgids beschreven staan, 
moet je het FCE-examen (First Certificate in English) in klas 3 
afsluiten op B2-niveau en dient het portfolio als voldoende 
beoordeeld te zijn. Het portfolio bestaat uit opdrachten die 
gemaakt zijn naar aanleiding van tto-projecten of vakopdrachten.

Ook in de bovenbouw wordt een tto-programma aangeboden. 
Er worden dan minder vakken in het Engels gegeven dan in de 
onderbouw, omdat iedere leerling een eigen vakkenpakket kiest 
en je les krijgt met andere vwo-leerlingen. Wat kun je verwachten 
in de bovenbouw:
          De vakken English (Engels), Religious Education 
          (godsdienst) en Social Studies (maatschappijleer) worden in
          het Engels gegeven.
          Je volgt het vak Global Perspectives and Research vanuit 
          Cambridge University. Hierin leer je zelfstandig onderzoek    
          doen. 
          Je krijgt een uur extra Engels om twee belangrijke (en 
          pittige) Cambridge English -examens voor te bereiden, 
          namelijk het Certificate in Advanced English (CAE) en het 
          Certificate of Proficiency in English (CPE).
          Het profielwerkstuk, een afsluitende opdracht in de 
          examenklas, wordt in het Engels geschreven. Hierbij word je 
          begeleid door een docent Engels.

Daarnaast kun je vrijwillig deelnemen aan:
          Een beroepsstage in een internationale omgeving, waar 
          Engels de voertaal is.
          Een internationale conferentie voor christelijke scholieren
          in de omgeving van Boedapest, de Student Leadership 
          Conference.

Als tto-junior school gaan we voor 
kwaliteit. Dat betekent dat we 
van onze tto-docenten, maar ook 
van de tto-leerlingen verwachten 
dat ze zich ontwikkelen naar een 
niveau Engels dat ruim voldoende 
is. Om er zeker van te zijn dat jullie 
hier straks een serieuze zaak van 
maken, verwachten we dat je 
eindcijfer voor Engels op het 
eindrapport minimaal een 7,5 is.
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lessen-
tabel

Ook op tto kan uw kind gymnasium volgen! Hieronder ziet u de 
lessentabel voor het regulier tto-onderwijs en de lessentabel als 
naast het tto ook het gymnasium onderwijs wordt gevolgd.

alle vakken...
english

Hello boys and girls! 
Welcome to the Guido de Brès!

Our names are Mrs. Dekker, Mr. Peters, Mrs. Quist 
and Mrs. Verweij and we teach English. 

English is a very interesting subject and of course it’s a very im-
portant language! There are many countries where English is the 
official language. English is also spoken by many other people 
around the world: in business, in politics, by tourists and at uni-
versities, etc.

In the first form of the tto, we have 4 English lessons a week. We 
do lots of things during the English lessons, like listening, reading 
texts, writing, speaking, grammar, giving presentations, reading 
books and so on. 

The English lessons are interesting, but could also be a bit 
difficult for you in the beginning. But don’t worry, we will help 
you! We hope you are interested in the tto class and that you will 
decide to join us next year!

Greetings, 

Mrs. Dekker

Mrs. Quist

Mrs. Verweij

Mr. Peters

Op de volgende pagina's zie je verschillende vakken voorbij komen. Neem snel een kijkje! 
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Lessentabel atheneum-tto en tto met gymnasium

tto tto incl. gymnasium

Vakken: (dik = in het Engels) klas 1 klas 2 klas 3 klas 1 klas 2 klas 3

Religious Education 2 2 2 2 2 2

Nederlands 3 3 3 3 3 3

English 4 4 4 4 4 4

Geïntegreerde grammatica 0,5 0,5

Klassieke taal en cultuur 2 4,5 3

Physical Education 3 3 2 3 2 2

Frans 2 2 2 2 2 2

Duits 3 3 3 3

History 2 2 2 2 2 2

Geography 2 2 2 2 2 2

Economics 2 2

Math 4 3 3 3 3 3

Biology 2 2 2 2

Natuur- en scheikunde 3 2

Natuurkunde 2 2

Scheikunde 2 2

Music 2 1 2 1

Art 2 2

Mentorles 1 0,5 1 0,5

Totaal aantal uren Engels 23 18 17 22 17 17

Totaal 29 29 30,5 30,5 32 33,5

Percentage Engels 79% 62% 56% 71% 53% 51%



alle vakken...
history
Dear (future) tto students, 
History is one of the subjects that we teach in English. It is a huge 
challenge to teach and follow your classes in English. At first History 
classes in English can be a little bit hard for some students. But our team 
of History teachers do all they can to make History accessible and under-
standable for you. After a couple of months we think you will experience 
that History in English is a real challenge and quite rewarding! 

In our classes we tell a lot of stories and we dig for traces from the past in 
the books that we use. We study subjects like Ancient Egypt, Greece and 
Rome and the Medieval Period. In the second and third year of tto we con-
tinue to follow our World and domestic history. We study the long period 
of transition from the Middle Ages to the beginning of our Modern Age so 
as to make your own world understandable to you. We read about exciting 
periods of renewal like the Renaissance and Reformation, the Scientific 
Revolution, the Enlightenment, the French Revolution and the Industrial 
Revolution. We end this course with our modern history. 

For future gymnasium students it might be interesting to tell that 
especially in the first year of your career, you will focus on classical 
antiquity. But also when dealing with other eras, be prepared for more 
information and historical thinking skills! 

We look forward to meeting you next year and hopefully you will experi-
ence that History is interesting as well as exciting!

Best regards,

alle vakken...
geography

Hello everyone! 
In the Geography lessons you will learn to look at the world 
around you. We will learn to describe what we see around us and 
why we see it. For example: why do we see tropical rainforests 
near the equator and icy landscapes at the poles? We will also 
look further then our own country, for example zooming in on 
South America. We will look at many landscapes, why and how 
people live there and how we should take care of our 
environment.

Most of the time we will work with our books, but we will also 
work with other materials. For example, you will make a presen-
tation about a poster that you made in groups about a country 
in South East Asia. You will also create your own map and travel 
brochure. 

The students for gymnasium will even dig a little deeper in the 
materials. Prepare for discussions and lots of activities in which 
you form your own opinion!

In short, we will travel the world from inside our classroom!

Kind regards, 

Mrs. de Bruin

Mrs. Boer Mr. Slager
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alle vakken...
mathematics
Mathematics in the English language
Hello, our names are Mr. Baars and Mr. Visscher. We teach the tto classes 
in the subject maths (the short word for mathematics). Maths is a very 
important subject, it helps you think in a logical way and it gives you the 
structure to solve problems. 

When we start in the First form, maths is most often a difficult subject. 
This is because first of all, maths is a new subject at secondary school and 
the explanation in English makes it even more difficult to understand!

However, the pupils learn the new mathematical words quite fast and the 
pupils at this moment are doing very well. So don’t become too nervous! 
After they get used to apply the right order of operations to both negative 
and positive numbers we introduce a new topic: Algebra! Algebra is an in-
heritance from the Arabs like other mathematical aspects. Soon they will 
be able to calculate the area of a composite shape (see the figure below).

Some elements are special for the gymnasium group. First of all we will 
only see each other 3 times a week in the first year (the other groups 
start with 4 hours a week for Mathematics). In addition to that we will talk 
over some subjects more deeply. For example: Fibonacci and his 
sequence, polygonal shapes, prime numbers and discover more about 
Pythagoras than the book tells us...

We really enjoy teaching in the tto department, 
because it is a challenge for us to teach the pupils 
both maths and English. Hope to see you soon, 
if you join one of our tto classes!

alle vakken...
religious education

Hi boys and girls! 
A warm welcome to the lessons of Religious Education (RE)! In 
the RE-lessons we do a lot of things. First of all we listen to God’s 
Word, the Bible. Together we try to understand the Bible. We 
listen to what God wants to say to us today. In your first year you 
will learn about the Old Testament. History of long ago but it is 
still important for us, living in the 21st century!

In the lessons we will teach you how to dig deeper. We have 
discussions about the different topics. You will do a presentation 
about persecuted Christians. And more things that relate to the 
world today… 

The lessons are challenging, but that makes them more interes-
ting. What do you think about having a conversation in English 
about what you believe in? Sounds great, doesn’t it?

We are looking forward to meeting you 
in our lessons next year! 

Mr. Baars Mr. Visscher

Mr. De Korte

Mr. Proos
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alle vakken...
biology

Hello, are you interested in nature? Are you a 
curious person? If so, you will enjoy biology!
In the first class, you will learn about the human body and its organs, 
bones and muscles. Also, you will learn about plants and your environ-
ment. The teacher will explain a lot, and you will conduct lab activities in 
some lessons. During a lab activity, you will investigate something in- or 
outside the class. Examples are: studying cells through the microscope; or 
examining chicken wings to understand how muscles work. Also, you will 
interview a specialist from a company or hospital about injuries. 

In the second class, you will focus on food, health, puberty and sustaina-
bility. You will also conduct several lab activities, one of these is a project 
about discovering what is in your food. These projects train your skills in 
doing scientific research and in writing a report. These are skills that you 
will need for the future!

Hope to see you next year!

Mr. Chong

“We vinden het heel leuk
dat we dingen leren én

gelijk mogen doen!’’
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alle vakken...
economics
Economics is all around you. Think of a normal day. When you go 
on your way to school, economics is about the shops you see, the 
people who are going to work and of course also your school. 

This makes economics a very interesting subject; simply because 
it’s about your daily life. Challenging, because there are connec-
tions everywhere. As you can read in the quotes from economists:

What we know about the global financial crisis 
is that we don't know very much.
Paul Samuelson

If I turn out to be particulary clear, you've 
probably misunderstood what I've said.
Alan Greenspan

In 3 tto you will start with these lessons. You will learn about 
economics in your daily life, in the Netherlands, Europe and 
worldwide. You will learn about calculations with percentages, 
graphs and tables. And of course we will also look at the impact 
of money on happiness and the environment.

We hope to see you sson!

Mrs. Kuijt Mr. Bos

alle vakken...
physical education

The subject Physical Education is better known as PE. 
What’s that? PE?

PE has to do with sports, gymnastics and so on. PE is scheduled 
for 3 lessons every week.

In autumn and spring PE is practised outside in the open air. We 
can use a couple of fields next to the school for our lessons. We 
are into a lot of sports such as softball, soccer and hockey. We 
also practise athletics: running, throwing the javelin, doing the 
long-jump, etc.

In winter indoor sports are taught in our beautiful, multi-
functional gymnasium. Volleyball and basketball are introduced 
and a lot of time is spent on gymnastics: swinging rings, 
trampoline, buck, etc. 

The language used in the PE-lessons isn’t very difficult. This is 
due to the fact that most sports have their origin in Great Britain 
or the United States. Therefore a lot sports terms are already 
known, for instance: goal, penalty, corner, hit and so on.

Curious about PE? We hope to 
see you in our tto class 
next year!
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Mr. van den Berge
Mrs. van Utrecht
Mr. Dijks
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Deutsch

macht 

Spaß!  22

Hallo liebe(r) Schüler oder Schülerin,
vielleicht hattest du nicht erwartet, in dieser Broschüre die 
deutsche Sprache zu lesen? Ich erkläre es dir gerne!

Wenn du dich für unsere Schule entscheidest, kommst du nach 
dem ersten spannenden Schuljahr auf Guido de Brès in die 
zweite Klasse. Dann wartet noch ein neues und sehr tolles Fach 
auf dich: Deutsch!

Ich freue mich jetzt schon darauf, dich in der Deutschstunde 
begrüßen zu dürfen! Zusammen werden wir die Schönheit der 
deutschen Sprache entdecken und auch vieles lernen über die 
Kultur und Gewohnheiten im deutschen Sprachgebiet. Dazu 
gehören zum Beispiel auch Österreich und die Schweiz.

Weil wir in der Klasse so viel wie möglich Deutsch sprechen, 
hören, lesen und schreiben, wirst du die Sprache schnell ver-
stehen und benutzen können. Das klingt doch interessant, oder?

Vielleicht warst du schon mal in Deutschland oder in einem 
anderen deutschsprachigen Land? Dann kennst du wahrschein-
lich schon ein paar deutsche Wörter…

Wer ich bin? Mein Name ist Frau Holster und meistens unter-
richte ich in der zweiten und dritten Klasse dieses tolle Fach.

Auf Wiedersehen! 

alle vakken...
deutsch

Mrs. Holster

“Je voelt je hier 
heel snel thuis”
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alle vakken...
français

Mr. Gudde Mr. Wolting

25

The Eiffel tower 

and Notre Damealle vakken...
français

Bienvenue!
Do you speak English? Yes, of course! Parlez-vous anglais? 
Oui, bien sûr! ...mais aussi le français! C’est super! 

Le français est une langue importante en Europe. On parle 
français en Belgique, au Luxembourg, à Monaco, au Canada et 
bien sûr en France. La France est très populaire pour les 
vacances. Il y a beaucoup de mots (=woorden) français au 
néerlandais: garage, bureau, cadeau, parfum, camping, 
intéressant…etc.

Mais aussi en anglais: important, grand, table, garage, 
présenter, adorer, famille, possible…etc.

C’est génial! Le français, l’anglais et le 
néerlandais: Au tto, j’adore les langues! 
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Salut!
Kon je een beetje wijs worden uit het stukje hiernaast? Vast wel, 
want er zaten met een beetje puzzelen heel wat bekende woor-
den in. Onderstreep ze maar eens, dan zul je het zien. Bij Frans 
zijn we daarom niet alleen bezig met het leren van deze mooie 
nieuwe taal maar ook aan het kijken naar wat we al weten vanuit 
het Nederlands of het Engels. Op het gymnasium leggen we dan 
ook nog het Latijn er naast. Samen ontdekken we de overeen-
komsten en de verschillen tussen de talen en de culturen.

In het Engels zitten maar liefst meer dan 20.000 woorden die 
oorspronkelijk uit het Frans komen. Huh? Maar Engels is toch de 
wereldtaal? Klopt, maar dat is niet altijd zo geweest. Dus op tto 
zitten is niet alleen goed voor je Engels, maar helpt je ook bij het 
Frans. Zeker op je Cambridge-examens maak je een goede indruk 
als je deze ‘high-end words’ weet te gebruiken. 

In de brugklas krijg je twee uur Frans in de week. Deze lessen 
worden in het begin nog in het Nederlands gegeven, maar we 
gaan zo snel mogelijk aan de slag om deze taal zelf te spreken. 
Dan wordt het opeens “drietalig” i.p.v. tweetalig onderwijs. 

Magnifique, n’est-ce pas? /
Magnificent, isn’t it?

Au revoir! 



classroom 
english

The beginning of the lesson:
Good morning / afternoon 
Mrs. + name, Mr. + name or Miss + name 

Asking for help: 
Could you speak more slowly, please?
Could you repeat that, please?
Could you explain the exercise?
I don’t understand the exercise / sentence.

Could you help me?
Could you show / tell me what to do here?
I have a question...
Could you come over here, please?
I don’t understand this exercise.
What am I supposed to do here?
What am I supposed to write down here?
I don’t understand this at all!

I have a different answer here. 
Is this correct?
Could you check /  correct this exercise for me, please?
Could you translate this for me, please?
Could you write it down on the (black)board?
What does (word) mean?
What does this word mean?
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classroom 
english

Can I/Can we...?
Can we work individually / in pairs / in groups?
Can I go to the toilet / library, please?
Can I borrow a pen / pencil / ruler / rubber, please?

Asking for something....
Do you have a pen / pencil / key for me?

General remarks:
I’m sorry I’m late.
I have forgotten my book / workbook / notebook...
I wasn’t able to do my homework, because...
I’d like to... 
          ...correct this exercise.
          ...borrow a book.
          ...have a large sheet of paper.
          ...go to the library.
          ...catch up on a test / quiz.
          ...hand in this assignment.
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EnglandS tatue of 
liberty



// Tweetalig onderwijs
content and language integrated learning

driestarwartburg.nl

we hope 
to see you 
soon
Check it out!
If you want to find out 
about our activities 
organised by tto then 
check out our awesome 
Facebook and Instagram 
pages. Simply search for tto 
Guido and you will find yourself 
surrounded with articles, videos, 
interviews, and other cool stories. 
For all you interested in tto, this 
page is the place to do some extra 
research or just find something 
interesting.

ttoguido tto Guido
de Brès

https://www.driestarwartburg.nl/
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-onderwijs
https://www.driestarwartburg.nl/guido-de-bres/
https://www.driestarwartburg.nl/
https://www.instagram.com/ttoguido/?next=%2F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063922362875

