
Webinar
Tweetalig 
onderwijs en
internationalisering



Internationalisering: Wat is dat?

• Waar denk je aan bij “internationalisering op het Anna”?

• Typ dit in de chatbox maar druk nog niet op enter.

• Na één minuut zegt de docent dat je wel op enter mag drukken.



Uitwisselingen

Tweetalige mavo klassen

• Buitenlandreis (tweede klas)

• Denemarken (derde klas)

Nederlandstalige als tweetalige mavo klassen

• Xanten (eerste klas) 

• Aken (derde klas)

• Optie naar Zaragoza (Spanje) (tweede klas voor de 

nto leerlingen) 



“Uitwisseling” in Coronatijd

Tweetalige afdeling:

- Mailuitwisseling met Italië (tweede klas)

Beide afdelingen 

(zowel Nederlandstalig als tweetalig):

- Briefuitwisseling met Noorwegen in de 

brugklas



eTwinning

•Contact maken op het platform.

•Taal- en cultuuruitwisseling: 

•project Travel Agency klas 2

•International friendship and collaboration



Bij elke taal leer je over het land

➢ Kennis over Groot-Brittanië, de Verenigde Staten, Jamaica en andere 
Engelstalige landen tijdens Engels en aardrijkskunde.

➢ Moderne vreemde talen: Frans en Duits (standaard 
programma) Spaans en Chinees (keuzepogramma).

➢ Focus ligt op een combinatie van taal- en cultuurverwerving.



Wereldburger

Waar denk je aan bij: “Wereldburger op het Anna?’’

• Typ dit in de chatbox, maar druk nog niet op enter.

• Na 1 minuut zegt de docent dat je wel op enter mag drukken.



Wereldburger

• Je actief inzetten in de samenleving en 

je maatschappelijk betrokken voelen!

➢ Global perspectives

➢ Maatschappelijke stage

➢ Vrijwilligerswerk doen bij bv. een bibliotheek, 

bejaardentehuis of de scouting



Wereldburger in het TTO

Het Anna van Rijn stimuleert wereldburgerschap. Dat betekent dat leerlingen zich zowel 
lokaal, nationaal als internationaal als burgers kunnen manifesteren.

Je snapt hoe de samenleving werkt en je kan zelf nadenken over die samenleving en hoe 
deze vorm te geven.



Lessen in het Engels, als ondersteunend 
middel

•Je gebruikt de Engelse taal om een vak als aardrijkskunde, 

geschiedenis, tekenen, gym, dans en drama eigen te maken.

•30% van de onderwijstijd in het Engels. Dit zijn niet alleen 

bovenstaande lessen, maar ook projecten in activiteitenweken 

en tijdens uitwisselingen.

•Ter afsluiting volgt het Cambridge Engels examen op B2-

niveau.



Cambridge English

• Cambridge First Exam B2

• Ontwikkeling van alle taalvaardigheden: Spreken, 
luisteren, schrijven en lezen.

• Start onderscheidend programma: Leerjaar 3

• Waardevol, ambitieus en toekomstbestendig: CV, study
abroad en cognitieve ontwikkeling.

• Nieuws: Cambridge Certificate gevalideerd op het MBO!



Online open huis 
Anna van Rijn 
College

Zaterdag 5 februari 2022
10.00u tot 13.00u

Met live online proeflesjes:
aanmelden voor proeflespakket via de website 
www.annavanrijn.nl

http://www.annavanrijn.nl/


Zijn er nog vragen?


