NIEUWSBRIEF TWEETALIG VWO
Teamleider (t)vwo Hélène Jaspers
Denken in kansen
Vieren wat je vieren kunt! Geen mondkapjes meer, reizen in
november... zo begon ik vorige keer onze nieuwsbrief.
Na deze goede start, heeft de werkelijkheid ons (wederom)
ingehaald. Gelukkig barsten we van de ideeën, doen we wat we wel
kunnen/mogen en denken we in kansen. Zo halen we gastsprekers
en storytellers in huis, initiëren we online uitwisselingen met de
scholen die we in het voorjaar hopen te bezoeken, organiseren we projecten zoals high tea
en Thanksgiving en bieden we onze eindexamenleerlingen een bescheiden online podium
om hun profielwerkstukken te presenteren. Anders dan anders en helaas kunnen we de
ouders ook minder betrekken, maar het (tweetalig) onderwijs gaat gewoon door.
Tweetalig onderwijs is veel meer dan alle projecten en activiteiten, want in de lessen geven
we vorm aan taalontwikkeling, wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling. In deze
nieuwsbrief treft u daar weer een aantal sprekende voorbeelden van aan.
Geniet van weer een bomvolle TTO-nieuwsbrief die is samengesteld door ons eigen TTOnewsletter team en onze algemene nieuwsbrief voor (t)vwo/havo.
Namens het gehele team wens ik u en uw gezin fijne knusse feestdagen en een mooi 2022.
Geniet van wat er is.
Wij hopen 10 januari alle leerlingen weer te mogen ontvangen.
Stay healty!
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Big Wheel Theatre tvwo-1
On 9 November the first-year students of tto had a project that was called ‘Big Wheel
Breakfast Show’. It was an English show where they participated in too. The presenter
(Roland) explained what they would do in the show. But before they started, Roland
appointed someone who needed to say the time and show a clock, when he said.
The Big Breakfast Game:
Groups were made, it represented a family and every student was playing a family
member. The ‘family members’ were asked questions about their roll. The goal of the game
was to form a whole English Breakfast by answering the questions and running to a hooter a
fast as possible. If the answer was right, they got a part of the English Breakfast.
Fitness Program:
He first asked what the students favourite sport was… and also which sport they play. Then
Roland introduced the fittest person in the world (God of Fitness). After that he explained
the goal of the game; Try to put on a shirt and pants while holding a cup of water. At the end
he announced the winners of the games.
Interview (Roland):
• When did you start doing this show?
In 1984.
• Has your show changed because of COVID?
Not much, but now I need to do the shows alone and some activities aren’t possible.
• Do you have other show?
Yes I do a lot of other shows; two shows about Shakespeare, one about world war one,
the big book show and the climate show.
• Where do you present your shows?
In the Netherlands, Belgium, Sweden, Germany and Italy.
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Storyteller tvwo-1 en -2
Wat is er nu fijner dan luisteren naar iemand met een goed verhaal! Een verhaal dat je boeit,
dat je op het puntje van je stoel brengt, dat je aan het denken zet en waarover je wilt
doorpraten. Om al een beetje in de stemming
te komen voor Thanksgiving, hadden wij
storyteller Eric Borias op bezoek. De
leerlingen hingen aan Erics lippen terwijl hij
vertelde in het Engels en hoewel het fictie
was, leek het er soms even op dat zijn verhaal
waargebeurd was zo overtuigend wist hij het
te brengen.

Thanksgiving tvwo-2
Geschreven door de mentoren:
We begonnen tijdens de dagstart met een algemene introductie over Thanksgiving, waarbij
een van de mentoren uit eigen ervaring kon vertellen aan de leerlingen waarom deze dag zo
belangrijk is voor Amerikanen en hoe dit gevierd wordt. In de daaropvolgende lessen werd
vanuit verschillende vakken (biologie, geschiedenis,
economie en Engels) aandacht besteed aan aspecten
gerelateerd aan Thanksgiving, met uiteraard daaraan
gekoppelde verwerkingsopdrachten. Een totale
onderdompeling dus! Aansluitend hebben de leerlingen
met de begeleidende docenten genoten van een heerlijke
lunch door en voor de leerlingen gemaakt. Een geslaagde
dag met veel enthousiaste leerlingen die kennis maakten
met een Amerikaanse traditie.
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Geschreven door ons newsletterteam:
Thanksgiving is a holiday celebrated in the US, Canada, Saint Lucia, Liberia and Grenada. Of
origin they celebrated that the harvest was successful. It’s always on the 4th Thursday of
November.
The day started together with our class, we handed in all our food we made and we
put the tables in half a circle. We had several projects. First of all we had a biology project
lesson from mr Wolbers. We got a worksheet on which we learned all about the Turkey (the
main dish from thanksgiving).
Then we had a history project lesson from ms Gimbrère. She explained us everything
about the history of thanksgiving. That the pilgrims first lived in the UK, then moved to
Amsterdam and Leiden and then, finally to the new world (America). They travelled with a
boat called the Mayflower. The first harvest failed, so half of the people died. And the
second year, it threatened again that the harvest failed, but then the Native Americans
helped the pilgrims and thankfully due to their help, the harvest did not fail.
After we got all this information we had to make a comic with 6 pictures about the
history of Thanksgiving. We also had an economy project lesson. Because after thanksgiving,
it’s Black Friday. Black Friday is the day when the Christmas shopping’s start. We looked up
things we wanted and wrote it down on a paper. You could pay 500 dollars via credit card
and 300 cash. But you had to pay taxes over the credit card transactions. So you could buy as
much as you want, but you had to watch out for your money.
Then we had an English project. We made a presentation about something related to
thanksgiving. Such as thanksgiving food and history, habits etc. After we made it we had to
present it to the class. That took a while, so during the presentation, we also ate our foods
we made and brought in at the beginning of the day.
It was a nice day and we learned really much about thanksgiving.
Uitwisseling Mirandola – Schijndel tvwo-4
Begin november organiseerden we een kick-off bijeenkomst waarmee de uitwisseling met
onze partnerschool in Mirandola –
Italië van start ging. De leerlingen van
tvwo-4 hadden een video gemaakt
over Nederland, Schijndel en onze
school en kregen ook alvast een
voorproefje van wat ze te zien krijgen
in Italië als de fysieke uitwisseling
tenminste kan doorgaan in het voorjaar.
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Deze bijeenkomst was bedoeld als kennismaking én tegelijkertijd een introductie op de
eerste samenwerkingsopdracht. Voor het vak global perspectives zijn ze vervolgens aan de
slag gegaan met een opdracht waarin ‘Fake news’ centraal stond. Ook voor de vakken social
studies en ckv gaan ze nog aan de gang met opdrachten die ze samen met de Italianen tot
een goed einde moeten zien te brengen.

High tea tvwo-1
Marketing Lesson
On 11 November the 1st year students had a high tea.
They started with a marketing lesson, so they
learned how to make the logo, how to advertise and
how
to
sell
it. They
learned about
the
font, the colours, and the shape. They learned in steps
how to start a business. So, the price of their products
and how to promote them. They made notes during the
presentation, so they could sell the products. Their
products were: scones, sandwiches, tea, cakes etc. The
cooking group went to the kitchen and the rest stayed in the auditorium. The rest got
an assignment. They had to think about the brand’s name, the logo, what they were going to
sell, how much it costs and how to reach the target audience.
Designing

The designing group had to make the auditorium look nice
for the high tea. They had to think of a name, a logo and
create it and make the menu look nice with
decoration. They had to put the logo on the cookie backs
that they can bring home for their family. And
they thought about how to present the food.
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Decoration
Ms
Donkers gave
a
lesson
about
colour
and materials for the decoration. They had to decorate
old tea cups. The shape of the cup can be totally out of
the box. They could use scrapbook paper, glitters,
buttons and ribbons. First, they had to search for
inspiration pictures on the internet. Second, make a
sketch of their cup with the decoration. And
then third, they decorated their cups.
Media
A group of boys interviewed every group and filmed them. It’s about what they’re doing, how
it’s going and what they made.
Cooking
The cooking group made scones and sandwiches. They didn’t need
to make a lot of snacks, because they already brought most of the
snacks. 2 groups were making the dough for the scones and
someone
else made the
sauce. There was
a
group
that made the sandwiches. One person was cooking the bacon,
someone else washed the vegetables and the other one cut
them. All 3 made the sandwiches.

Public Speaking and Rhetoric/Henry V workshop tvwo-3 en -5
Spreken in het openbaar is een vaardigheid die veel wordt geoefend en om de leerlingen
van tweetalig vwo een extra steuntje in de rug te geven op dit gebied, kregen zij een
workshop aangeboden. Voor tvwo-3 lag de nadruk op het ontwikkelen van skills om een
vlotte en overtuigende presentatie te geven. Met de leerlingen uit tvwo-5 ging Marc Norris
dieper in op retoriek, dus de kunst van het overtuigen waarin persoonlijk gezag, emotie en
argumentatie samenkomen.
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Uitwisseling Hattingen – Schijndel tvwo-2
Net als de vierdeklassers begonnen de leerlingen uit tvwo-2 afgelopen maand met een
uitwisseling, deze groep met Duitse leeftijdsgenoten. De eerste ontmoeting was levendig en
meteen was duidelijk dat zowel onze leerlingen als de leerlingen uit Hattingen heel
enthousiast zijn over de uitwisseling. Over en weer werden filmpjes gedeeld en de sfeer zat
er meteen goed in. De volgende stap was dat de leerlingen interviewvragen voor elkaar gaan
bedachten. Tijdens een ‘Christmas Conference’ die vorige week plaatsvond, werden alle
vragen beantwoord door middel van vlogs.

Na kerstmis zullen ze online samenwerken aan verschillende opdrachten met als
belangrijkste thema ‘Reizen’. We hopen dat het reizen er dan ook écht van gaat komen en
dat onze leerlingen een bezoek kunnen brengen aan Hattingen en dat wij de leerlingen uit
Hattingen mogen verwelkomen in Schijndel.
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Rugby clinic tvwo-3
The students of tvwo3 had a rugby clinic which was given by two professionals. First we had
an introduction to the sport and did a warmup. We did several exercises like throwing and
catching the ball, running, and some parkour to get us warmed up.
Then we were split up into two groups, the first group was learning
the rules while the second group was practising with throwing the
ball. After both groups had done both exercises we practised with
some practical skills like defending and attacking and learning how
to not get hurt or hurt someone else. And of course at the end
they let us do a game against each other and apply what we had
learned that day. Overall it was a very fun activity.

Purple Friday
Purple Friday interview Mr Verhoeven.
Question 1: where does gsa stand for?
First it was gay straight alliance but now it is gender sexuality alliance. It’s kind of a group
that fights for the rights for the LGBTQ+ community. At school we had a small group from
the gsa but it kind of ended during covid so we’re waiting for someone to kind of start it.
Question 2: How was it last year with the group of the gsa?
There were a couple gay people a couple straights who wanted to think with them we had
a transgender and a lesbian. They liked it very much to just talk to people in their own
community and how other people experience it.
Question 3: does the gsa continue this year?
I hope it will continue but we need someone like Miss Keijzers to like start it and really
continue it. Mr van Geffen also said he wanted to join.
Write for Rights tvwo-1
Vrijdag 17 december namen de leerlingen van twvo 1 deel
aan een workshop van Amnesty International in het kader
van de actie “Write for Rights”. Alles stond in het teken van
‘Mensenrechten’. In voorgaande lessen Nederlands
besteedden de leerlingen al aandacht aan dit thema. Deze
vrijdag kregen ze de opdracht zich te verplaatsen in een
ander en oefenden de leerlingen met het verwoorden van
een mening, onder andere door het spel “over de streep”. Ook verdiepten ze zich in de vraag hoe het
in Nederland is gesteld met mensenrechten. Alle opgedane kennis en ervaring kwam samen met de
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creatie van een poster die ze aan elkaar presenteerden. Leerlingen omschreven het als een leerzaam
project dat hun ogen heeft geopend voor de mensenrechtensituatie in Nederland, maar zeker ook in
andere landen.

Guest speaker American Politics tvwo-4
Amerikaanse presidenten uitvergroot

Wat is het verhaal achter de ‘mystery bullet’ die John F. Kennedy trof in Dallas in 1963, wat is
er waar van de theorie dat president Harding is vermoord door zijn jaloerse vrouw en door
welke personen lieten de opeenvolgende presidenten van de VS zich inspireren? Een greep
uit de onderwerpen die gastspreker Peter van der Heiden, specialist op het gebied van
Amerikaanse historische presidenten, presidentsverkiezingen en Amerikaanse politiek aan
de Radboud Universiteit, op 15 december besprak met de leerlingen van tweetalig vwo 4.
De gastles was een perfecte voorbereiding op de eerstvolgende opdracht die de leerlingen
zullen uitwerken voor het vak Global Perspectives. In die opdracht stappen ze in de
schoenen van een expert in het team van president Biden en adviseren ze hem vanuit
verschillende perspectieven, waaronder het politieke en economische.
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Activiteiten tvwo 2021 – 2022 (alle data / activiteiten onder voorbehoud)
Voorlopige datum

Activiteit

Leerlingen

Ma 10 t/m vr 14 januari 2022

Leerlingen vullen zelf rubric Language
Attitude in

Tvwo 1 t/m 3

Do 13 januari 2022

Masterclass Hilde Ellerbroek,
trainer/coach interculturele communicatie

Tvwo-4 en tvwo-5

Do 20 januari 2022

Klankbordgroep – tto leerlingen

Tvwo-1, -2 en -3 (enkele
vrijwilligers)

Do 20 januari 2022

Cool Campus

Basisschool leerlingen en
vrijwilligers tvwo-2 en -3

Di 25 januari 2022

Sportdag

Tvwo 1

Di 25 januari 2022

JSC Elde finals

Tvwo 2 en 3

Do 27 januari 2022

Gastles diplomaat Amerikaanse
ambassade

Tvwo-4 en H5

Ma 7 februari 2022

JSC Regional finals

Tvwo 2 en 3

Ma 7 – vr 11 februari 2022

Tussentijdse adviezen Language Attitude
naar leerlingen en ouders

Tvwo 2 en 3

Do 17 februari 2022

Klanbordgroep – tto ouders

Geen ouders tvwo

Di 22 februari 2022

Cool Campus

Basisschool leerlingen +
vrijwilligers tvwo-2 en -3
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