
Engels - vwo  
Met Engels als wereldtaal werkt het voor iedereen als een enorm pluspunt als je deze taal beheerst. 
Niet alleen kun je jezelf in een vreemde taal uitdrukken, je kunt ook makkelijker kennis maken met 
andere culturen en mensen.  
  
In de bovenbouw wordt er twee of drie uur Engels in de week gegeven waarin je veel meer de diepte 
in gaat. In de onderbouw van het vwo ligt de nadruk op de receptieve (sub)vaardigheden, namelijk 
lezen, luisteren, grammatica en vocabulaire, zodat in de bovenbouw langzaam over kan worden 
gegaan op de productieve vaardigheden en werk je meer samen in projecten. Zet de pet van Sherlock 
Holmes maar op om onderzoek te doen! Welke industrie zit er achter de kleren die we dragen of hoe 
komt het toch dat er zoveel schepen vergaan in de Bermudadriehoek?  
  
Er wordt ook van je gevraagd om creatief te zijn en je eigen vindingrijkheid aan te boren. Je kunt je 
fantasie tot leven laten komen bij het geven van interactieve presentaties, het maken van 
documentaires en het schrijven van sprookjes en speeches. Waar in de onderbouw voorzichtig is 
kennisgemaakt met literatuur, zal in klas 4 t/m 6 een basis van literaire kennis en analyse 
vaardigheden worden getoetst. Hierbij worden de belangrijkste literaire stromingen behandeld, o.a. 
door middel van activerende groepsopdrachten, beginnend met ‘The Canterbury Tales’, 
schrijfopdrachten en presentatieopdrachten  
.  
Er wordt ook van je gevraagd om kritisch te denken. Kun jij de zaak waar je voor staat onderbouwen? 
Weet jij te overtuigen? Door samen te werken en jezelf te onderleggen leer jij jezelf, en ook anderen, 
beter kennen en bewegen. Je voert inhoudelijke discussies over maatschappelijk relevante 
onderwerpen door middel van het schrijven van onder andere diverse essays.  
Niet alleen maatschappelijke relevante onderwerpen zullen voorbij komen, maar er worden 
uiteraard ook literaire teksten gelezen en behandeld. Waar in de onderbouw de focus lag op de 
structuur van een essay, zal nu meer naar taal en inhoud worden gekeken. “Wat wilde die schrijver 
nou eigenlijk en waarom heeft hij zo’n gek verhaal geschreven?”  
Genoeg om je in te verdiepen dus!  
  
 Engels - TTO  
In de onderbouw van het tweetalig onderwijs volg je niet alleen Engels, maar ook een deel van je 
andere vakken in het Engels. Daardoor leer je de taal sneller en heb je aan het einde van het derde 
leerjaar al een goede taalbeheersing.  
  
Daarom richt het tweetalig programma van Engels in de bovenbouw zich op verdiepende en 
verbredende vaardigheden. In leerjaar 4 en leerjaar 5 van Thavo, en leerjaar 5 en leerjaar 6 
van Tvwo, volg je een speciaal programma: IB, het International Baccalaureate, waarvoor je ook een 
extra examen doet. Hiermee kun je een IB certificaat behalen, wat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld 
in het buitenland te kunnen studeren of wat je kan helpen bij de selectieprocedure van een studie 
waarvoor je moet loten. Het IB certificaat laat namelijk zien dat jij tijdens je middelbare 
schoolperiode extra hard hebt gewerkt en extra vaardigheden en kennis hebt geleerd. Daarnaast 
bereiden we je natuurlijk ook voor op het reguliere centrale eindexamen Engels.  
  
Tijdens het IB programma (op Tvwo word je in leerjaar 4 al voorbereid op het IB programma) ga je 
niet alleen aan taalvaardigheid werken, maar ook aan vakoverstijgende vaardigheden. Zo leer je 
allerlei dingen die van pas komen als je later gaat studeren, zoals kritisch denken, je eigen mening 
vormen en communiceren, en zowel formeel als creatief schrijven. Dat doe je aan de hand van 
modules waarin we met bronnen rondom internationale thema’s en issues aan de slag gaan. Daarbij 
lees je boeken en graphic novels, kijk je films, clips en documentaires en bespreken we allerlei 
soorten teksten, zoals artikelen, advertenties, songteksten, speeches, propaganda en nog veel meer. 



Deze modules bevatten spelelementen, zodat je niet alleen veel leert, maar ook nog eens op een 
leuke manier!  
  
Omdat Engels een wereldtaal is, leer je in het bovenbouwprogramma ook veel over andere culturen, 
wat jou helpt om aan het eind van je schoolcarrière een echte wereldburger te worden.  
  
Neem bij vragen contact op met: c.loman@veluwseonderwijsgroep.nl   
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