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Bijeenkomst klankbordgroep TTO – woensdag 14 juli 2021  
Aanwezig: Nikki Beulens, Wim Mastenbroek, Jean Kisters, Nancy Schermer, Martin 
Molenaar, Daniëlle Bussmann, Laurien Sakic, Stephany Meijer, Milan Vaessen. 
Afgemeld/afwezig: Ruby van Dinther, Sandra Leufkens, Agnes van der Horst, Ellen 
Offermans, Gaby Gijsberts 
 

 
Agenda 

01. Opening + kennismaking nieuwe TTO-coördinator: Milan Vaessen 
02. Notulen vorige bijeenkomst d.d. 24-03-2021 (zie website) 
03. Terugblik 2e helft schooljaar/consequenties voor TTO-activiteiten i.v.m. corona-virus 
04. Financiële verantwoording + gedeeltelijke restitutie ouderbijdrage ‘20-‘21 
05. Intake leerlingen groep 8 
06. Cambridge examens oktober 2021 
07. Uitwisseling klas 3 Servië + Dresden 
08. (Meerdaagse) excursies 2021-2022 
09. Resultaten/uitreikingen Cambridge  
10. Mentoren TTO-klassen 2021-2022 
11. Ingebrachte agendapunten  
12. W.V.T.S.K. 
13. Rondvraag 
14. Sluiting     

 
 
1) Opening + kennismaking nieuwe TTO-coördinator: Milan Vaessen 
Laurien Sakic is in april benoemd tot teamleider klas 2 en 3. De portefeuille TTO die eerst bij 
teamleider Nicole Hendrix lag, is daarbij naar Laurien gegaan. De coördinatortaken worden 
verdeeld over twee collega’s: Stephany Meijer-Mendes (m.n. TTO bovenbouw) en Milan 
Vaessen (m.n. TTO onderbouw).  
 
2) Notulen vorige bijeenkomst d.d. 24-03-2021 (zie website) 
Vrijwillige ouderbijdrage: de situatie is nog onveranderd. We zullen duidelijk communiceren 
met ouders over de ouderbijdrage, over het belang van het betalen hiervan en over de 
consequenties als veel ouders deze niet meer zullen betalen. Volgend schooljaar (2021-
2022) zal een pilot-jaar zijn, dan zal er bekeken worden welke gevolgen dit (mogelijk) zal 
hebben voor onze school. In de tussentijd hopen we dat er in de politiek nog iets aan de 
situatie gewijzigd zal kunnen worden. 
 
Feedback Stafford House (project klas 2): zoon van één van de klankbordouders was niet 
positief, hij vond het saai, weinig inspirerend. Er is sprake van gemengde geluiden. Misschien 
was het programma iets te makkelijk voor klas 2 en meer geschikt voor klas 1. 
 



3) Terugblik 2e helft schooljaar/consequenties voor TTO-activiteiten i.v.m. corona-virus 
De volgende activiteiten hebben ondanks de corona-maatregelen plaatsgevonden:  

- Virtuele talenreis via Stafford House voor klas 2 
- virtuele uitwisselingsactiviteiten voor klas 3 
- High School Program voor klas 5  feedback: wel leuk, beetje interessant erg lange 

dagen, heel veel informatie, eind van dag beetje saai, heel intensief, heel veel 
informatie. Dat het programma wat aan de lange kant was, is bekend: bij de 2e en 3e 
keer is het programma daarom aangepast.  
Bij de online conferentie werden leerlingen niet altijd met eigen klasgenoten 
ingedeeld, beetje jammer. Volgend jaar weer?  dit gaan we nu bekijken, hangt ook 
van het budget af. 
Een van de andere deelnemende scholen aan de conferentie was heel goed, hoe 
komt dat?  dit was de eerste keer voor ons, zo bezien hebben onze leerlingen het 
best goed gedaan, andere scholen hebben al vaker meegedaan, wisten wat ze 
moesten verwachten. Het waren overigens niet allemaal TTO-scholen.  

- Big Challenge klas 1+2 
- Phileas Fogg klas 1. 
- Cambridge Checkpoint examens klas 3 
- Cambridge Global Perspectives programma + examen klas 4 
- Cambridge English Language examens klas 5 

 
4) Financiële verantwoording + gedeeltelijke restitutie ouderbijdrage ‘20-‘21 
De leden van de klankbordgroep ontvangen op papier een financieel overzicht + toelichting 
van de kosten en uitgaven voor TTO in schooljaar 2020-2021. Hieruit blijkt dat, ondanks dat 
verschillende activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden,  de school ook nu weer een 
aanzienlijk deel toelegt op de TTO-ouderbijdrage die we van ouders ontvangen. 
Daarbij komt een gedeeltelijke restitutie van de ouderbijdrage. In een brief aan ouders is 
deze restitutie nader toegelicht.  
Belangrijk om nogmaals toe te lichten: de TTO-ouderbijdrage is niet alleen bedoeld voor 
excursies, reizen en Cambridge examens! Ook: personele lasten (coördinatoren, scholing, 
voor- en nawerk, stuurgroep enz.) + extra lessen, abonnementen, licenties, lesmateriaal enz.  
 
5) Intake leerlingen groep 8 
Aanmeldingen totaal ca. 195 
TTO atheneum ca. 26 leerlingen, tto gymnasium ca. 28 leerlingen. 
 
(klas 3 schooljaar 2021-2022: dit wordt één groep, mogelijk 34 leerlingen) 
 
6) Cambridge examens oktober 2021 
TTO-6 neemt in het najaar deel aan de examens van Cambridge Literature in English. Deze 
examens vallen op 22 en 29 oktober  22 oktober valt in de SE-week (wordt rekening mee 
gehouden in het rooster), 29 oktober valt op vrijdag in de herfstvakantie. Ouders en 
leerlingen zijn al ingelicht. Mocht een leerling één of beide examens missen, dan is er helaas 
geen andere mogelijkheid om het in te halen (tenzij de leerling het examenjaar moet 
overdoen). 
Leerstof voor de examens: deels stof van 1e SE Engels (gedichten + boek). Huidige TTO-5 
heeft bijna alle stof al gehad. In TTO-6 zal nog een aantal nieuwe gedichten behandeld 



worden + herhaling jaar 4+5, dus weinig nieuwe stof. Tot de 1e SE-week krijgen de leerlingen 
van TTO-6 per week één les Engels extra. 
 
Vraag m.b.t. een leerling die in Korea wil gaan studeren: de Cambridge examens die onze 
TTO-leerlingen doorlopen worden op de betreffende universiteit niet ‘geaccepteerd’, hoe zit 
dit? wij zijn hier ook verbaasd over, het is onduidelijk waarom dit zo is, maar wel duidelijk 
is dat dit verschilt per universiteit en per land. Het CAE-examen zou wel geaccepteerd 
worden op deze universiteit, dit kunnen onze leerlingen zeker aan (voor meer info: site van 
British Council). Indien gewenst kan de docent Engels hierbij helpen.  
 
Een ouder geeft aan dat er bij de English Language examens in mei in TTO-5 veel spanning 
was omdat leerlingen geen idee hadden wat ze konden verwachten, ze voelden zich niet 
goed voorbereid.  Volgens de docent Engels stonden er voorbeeldexamens in Itslearning 
en leerlingen konden oefenen met voorbeeldvragen, maar niet iedereen heeft dit even 
serieus aangepakt.  
Hoe is dit voor komende examens in TTO-6?  we gaan vragen oefenen. De leerlingen 
moeten zich niet te druk maken, ze hebben de resultaten van mei nog niet eens terug. De 
docent heeft er alle vertrouwen in, met name in het onderdeel ‘writing’, het onderdeel 
‘literature’ zal lastiger zijn. 
 
7) Uitwisseling klas 3 Servië + Dresden 
April 2022 naar Belgrado/Dresden (waarschijnlijk zon-vrij week voor Pasen) 
Mei 2020 (1e of 2e week na de vakantie) tegenbezoek. 
Volgend jaar meer details. 
Belgrado: vliegtuig 
Dresden: waarschijnlijk bus, mogelijk ook vliegen. 
 
8) (Meerdaagse) excursies 2021-2022 
Geen reizen in het najaar i.v.m. corona. 

- Klas 5 Rome: week voor pasen (week na pw-week op vrijdag tot donderdag voor 
Pasen) 

- Klas 4: mogelijk meerdaagse excursie, nog bekijken in welke periode (lesuitval zoveel 
mogelijk voorkomen), mogelijke bestemming Berlijn. Daarnaast bekijken of we ook 
weer naar Brussel gaan, mogelijk samen met de leerlingen van de huidige 4e klas 
(projectweek juni) 

- Klas 1: Dover & Canterbury  onzeker of we deze excursie nog zullen aanbieden 
vanwege paspoort-vereiste! We bekijken opties voor meerdaagse reis, maar wordt 
waarschijnlijk te prijzig. (ideeën voor andere excursies: Luik, Brugge, Gent, Keulen, 
Trier, Straatsburg, Luxemburg) 

 
9) Resultaten/uitreikingen Cambridge  
Checkpoint TTO-3: De scores van Cambridge Checkpoint lopen van 0.0 tot 6.0. De benchmark 
die Nuffic bij dit examen hanteert voor het B2-niveau is een score van 3.8 of hoger. Het 
internationale gemiddelde ligt op 3.4 
De gemiddelde resultaten van A3CT en G3AT samen zijn: 
English overall 4.0    
Reading 3.9 



Writing 4.1 
 
De resultaten voor Cambridge Checkpoint worden niet meegenomen in het jaarcijfer en/of 
in de bevorderingsnormen. Dinsdag 20 en woensdag 21 juli om 16:30 uitreiking TTO-Junior 
Certificates + Statements van Cambridge. 
 
Cambridge Global Perspectives + English Language: resultaten worden bekend in augustus 
dus zullen begin volgend schooljaar aan de leerlingen bekendgemaakt worden. Certificaten 
verwachten we ergens in oktober. 
 
10) Mentoren TTO-klassen 2021-2022 

- B1GT (gymnasium): mw Frenken 
- B1HT (atheneum): mw van Ierland 
- A2BT (atheneum): mw Wielens 
- G2AT (gymnasium + atheneum): mw Bams 
- G3AT (atheneum en gymnasium): mw Bruens (+ mw Kersjes) 
- V4CT: dhr van Greevenbroek 
- V4DT: mw Kersjes 
- V5CT: mw Frenzel 
- V5DT: mw van Hoof 
- V6CT: mw Meijer-Mendes 

 
11+12+13) Ingebrachte agendapunten - W.V.T.S.K. – Rondvraag 
Er zijn geen ingebrachte agendapunten. 
Rondvraag: 

- V5 Nederlands  door docentenwisseling hadden meerdere leerlingen het 
leesdossier niet compleet, was pas laat bekend, in 4 weken tijd hebben de leerlingen 
nieuwe stof eigen moeten maken, net voor blauwe zone is besloten om de 
presentaties na de pw-week te doen. Sectie Nederlands heeft er alles aan gedaan om 
dit in goede banen te leiden. Belangrijk om dit op te pakken, voorkomen dat dit in de 
toekomst weer gebeurt.  

 
 
14) Sluiting 
Wij danken alle ouders voor hun inbreng het afgelopen schooljaar en wensen iedereen een 
hele fijne zomervakantie toe! 
 
Volgende vergadering: woensdag 29 september 2021, 19:00 uur  
(overige bijeenkomsten: woensdag in de proefwerkweken) 
 


