Activiteitenoverzicht TTO-vmbo leerjaar 2018 -2019
Hieronder vindt u een opsomming van de activiteiten die buiten de reguliere
lesuren om plaats vinden. De activiteiten zijn alleen voor TTO vmbo leerlingen.
Bij alle activiteiten is de spreektaal Engels.

Klas 1
Onderwerp

Wanneer

Bijzonderheden

KWC week 1

9 november 2018

Speurtocht door Culemborg

Holiday fair

Waarschijnlijk
donderdag
24 januari 2019

De leerlingen verdiepen zich in een Engelstalig
land en maken daarvan een wervende actie om
toeristen te trekken. Deze wordt met hapjes uit
het land aantrekkelijk gemaakt.

KWC week 3

Vrijdag 12 april 2019

De leerlingen krijgen uitleg van het Engels Dart
spel. Ze leren de spelregels en gaan een
competitie doen.

Vrijdag 12 juli 2019

Engelse lekkernijen, eerst worden ze zelf
gemaakt, best moeilijk als de recepten in het
Engels zijn. Daarna wordt er gezamenlijk een
high tea gegeten.

Scavenger
Hunt
KWC week 2

Darts
KWC week 4
High Tea
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Klas 2
Lesinhoud

Datum en tijd

Bijzonderheden

KWC week 1

Donderdag
8 november 2018

De leerlingen worden uitgedaagd om
ambassadeur te worden voor het KWC.

Primary school
lessons

Door het maken van een informatie PowerPoint
en het doen van een korte activiteit kunnen de
leerlingen ingezet worden voor het geven van
minilesjes op de basisschool groep 8.
(niet alle leerlingen gaan dit daadwerkelijk in
praktijk brengen)

KWC week 2
Theatre
Phileas Fogg
“Little
Victorians”
KWC week 3
Box
assignment
KWC week 4
Excursie
Cambridge
(niet verplicht)

Examen Anglia

Dinsdag
22 januari 2019
vanaf aula BHL
19.00 tot 21.00

Onder leiding van Engelse acteurs oefenen de
leerlingen een toneelstuk over Engeland ten
tijde van de “Victorian ages” .
Deze interactieve les kan door de ouders
bijgewoond worden.

Donderdag
11 april 2019
voor de TL klas
en
vrijdag 12 april
2019 voor de B/K
Van vrijdag
22 juni 2019 tot
zondag
24 juni 2019

Een samenwerkingsproject met een school uit
Sicilië. Door het uitwisselen van producten uit
beide landen gaan de leerlingen aan de slag
met het maken van een “advertorial”.

Maart/April 2019

De leerlingen mogen vrijwillig deelnemen aan
een Anglia examen.
Het niveau wordt door de docenten Engels in
overleg met de leerling (en ouders) vastgesteld.
(de kosten van dit examen bedragen € 55,-)

Deze korte trip is niet verplicht voor de
leerlingen.
Met de boot vanuit Hoek van Holland richting …
Met de trein naar Cambridge, gevolgd door
activiteiten aldaar, trein terug en opnieuw een
nachtboot terug naar Nederland.
Hier zijn kosten aan verbonden die apart
gefactureerd worden.
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Klas 3
Lesinhoud

Datum en tijd

Bijzonderheden

KWC week 1

Woensdag
7 november
2018

De leerlingen leren wat cricket is en wat de
spelregels zijn. Daarna gaan ze zelf aan de “slag”
met het spel.

Woensdag
23 januari 2019

Voordat de definitieve aanvraag weggaat gaan
de leerlingen eerst oefenen op hun niveau.
(minimaal A2 voor de B/K-leerlingen en B1 voor
de tl-leerlingen)

Woensdag
10 april 2019

Alle leerlingen zijn de hele dag in Utrecht. Dit is
inclusief een Engelstalige rondleiding.
(Alleen voor de kaderleerlingen, de tl-leerlingen
zijn op kamp.)

Cricket
KWC week 2
Oefenen voor
Anglia examen
KWC week 3
Pub quiz in
Utrecht

KWC week 4
Pub quiz in
Utrecht

Examen Anglia

Op locatie in
Utrecht
Woensdag
10 juli 2019
Op locatie in
Utrecht

Maart/April
2019

Alle leerlingen zijn de hele dag in Utrecht. Dit is
inclusief een Engelstalige rondleiding.
(Alleen voor de tl-leerlingen, de kaderleerlingen
zijn op kamp. )

De B/K-leerlingen doen een Anglia examen op
minimaal A2 niveau. De tl-leerlingen doen een
examen op minimaal B1 niveau.
Dit examen is verplicht tenzij de leerling al een
examen gedaan heeft wat dit niveau aantoont.
(de kosten van dit examen bedragen € 55,-)
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