
Sint-Janscollege 
Hoensbroek 
 
 

Bijeenkomst klankbordgroep TTO – dinsdag 12 juli 
Aanwezig: Daniëlle Bussmann, Ben schulpen, Saskia Wich, Sandra Leufkens, Agnes van der 
Horst, Wim Mastenbroek, Ruby van Dinther, Laurien Sakic 
Afgemeld/afwezig: Gaby Gijsberts, Jean Kisters, Maarten Hillen, Stephany Meijer 
 

 
Agenda 

01. Opening 
02. Notulen vorige bijeenkomst d.d. 24-03-2022 (zie website) 
03. TTO-activiteiten 3e trimester  
04. Financiële verantwoording ‘21-‘22 
05. Consequenties wet vrijwillige ouderbijdrage 
06. Uitwisseling klas 3 2022-2023 
07. Cambridge: resultaten + uitreiking Checkpoint, examens oktober ‘22 
08. Mentoren TTO-klassen 2022-2023 
09. Ingebrachte agendapunten  
10. Rondvraag 
11. Sluiting     

 
1) Opening  
Stephany is afwezig, na de zomervakantie zal de andere TTO-coördinator Maarten Hillen er 
ook bij zijn. 
 
2) Notulen vorige bijeenkomst d.d. 24-03-2022 (zie website) 
Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. 
 
3) TTO-activiteiten 3e trimester  
In het 3e trimester (start 3e trimester: 11 april) hebben nog de volgende activiteiten 
plaatsgevonden: 
Klas 1: 

- English Day (15 april) 

- Online uitwisselingsproject met Curaçao (juni) 

- Uitwisselingsproject met school in Mönchengladbach (10 mei) 

- Excursie Rotterdam (29 juni) 

Klas 2: 
- Uitwisseling met Wassenberg  zou plaatsvinden op 9 mei, door de andere school 

geannuleerd. 

- Wereldfestival Globi (27 juni) 

- Excursie Rotterdam (29 juni) 

Klas 3: 
- Online uitwisselingsproject met Belgrado (maart-mei) 

- Cambridge Checkpoint examen (21 april) 

- Uitwisselingsproject met Dorenweerd college (16 t/m 20 mei) 



- Excursie Margraten (28 juni) 

Klas 4: 
- Cambridge Global Perspectives (hele schooljaar, mondelinge presentaties week 16, 

examen 27 april) 

- International experience 

- Gastles “kijk op cultuur” Globi (28 juni) 

- Tweedaagse excursie naar Brussel met bezoek aan Europees Parlement, 

Parlamentarium en Atomium (1+2 juli) 

Klas 5: 
- Cambridge English Language examens (26 + 28 april) 

- International experience  

- High School program (22/3 – 7/4 – 10/5) + MUN-conferentie in Nijmegen (20/5) 

- (Parijs september 2022, nog onder voorbehoud: valt onder TTO-ouderbijdrage) 

Klas 6: 
- Afsluitend etentje + diplomauitreiking (juli) 

 
Opmerkingen ouders: 
Erg jammer dat de excursie naar Brussel voor TTO-4 op dezelfde dag viel als de 
activiteitendag en het schoolfeest in de Rousch, de leerlingen hadden daar uiteraard ook 
graag aan willen deelnemen. Het was helaas erg lastig om een afspraak te maken bij het 
Europees Parlement én een geschikt hostel te vinden op andere data, vandaar dat we deze 
datum hebben moeten kiezen. We begrijpen dat dit niet ideaal was. Uitstel naar begin 
volgend schooljaar was ook niet mogelijk aangezien de Rome-reis dan al op het programma 
staat. 
Waarom was het proefwerk van Cambridge in TTO-4 op de laatste maandag? In de week 
ervoor waren er elke dag al twee proefwerken per dag in VWO-4, om een 3e proefwerk op 
één dag te voorkomen hebben we moeten uitwijken naar de maandag daarna (deze dag is 
daar ook voor bestemd). 
 
4) Financiële verantwoording ‘21-‘22 
De leden van de klankbordgroep ontvangen op papier een financieel overzicht + toelichting 
van de kosten en uitgaven voor TTO in schooljaar 2021-2022. Hieruit blijkt dat de school ook 
dit jaar weer een aanzienlijk deel toelegt op de TTO-ouderbijdrage die we van ouders 
ontvangen. We gaan dit schooljaar niet over tot een gedeeltelijke restitutie. Wel wordt 
volgend schooljaar de TTO-ouderbijdrage verlaagd van 425,- naar 350,- voor alle klassen (zie 
volgend agendapunt).  
 
5) Consequenties wet vrijwillige ouderbijdrage 
Uit een overzicht dat de financiële administratie eind juni heeft opgesteld blijkt dat 
inmiddels 89% van de TTO-ouderbijdrage betaald is. Dit percentage zal nog wat oplopen 
doordat meerdere ouders in termijnen betalen en er dus nog betalingen binnenkomen. 
Laurien heeft contact opgenomen met alle ouders die nog niet betaald hebben, sommigen 
hebben aangegeven alsnog te willen betalen. Andere ouders kunnen niet betalen doordat ze 
niet meer kunnen aankloppen bij Stichting Leergeld en andere stichtingen die voorheen de 
ouderbijdrage van minder draagkrachtige ouders betaalden. Tot slot is er een kleine groep 
ouders die simpelweg lijkt te weigeren te betalen. Corona werkt niet mee: ouders hebben de 



indruk dat er minder activiteiten hebben plaatsgevonden en voelen daarom niet de 
noodzaak om te betalen.  
Daarom zullen we in de toekomst in al onze communicatie richting ouders met kinderen op 
de TTO-afdeling nóg duidelijker (blijven) benadrukken dat de ouderbijdrage slechts voor een 
deel bedoeld is voor het financieren van activiteiten en excursies, en dat het overgrote deel 
besteed wordt aan de extra lessen, de Cambridge examens, de taakuren van de collega’s die 
werkzaam zijn op de TTO-afdeling (personele lasten: coördinatoren, scholing, voor- en 
nawerk, stuurgroep enz.), abonnementen, licenties, lesmateriaal enz.  
De school legt overigens ieder schooljaar extra geld bij zoals ook dit jaar weer blijkt uit het 
financiële overzicht.  
 
Een belangrijke stap die we volgend jaar zetten in de hoop dat hierdoor de 
betalingsbereidheid van ouders groter zal worden of in ieder geval gelijk zal blijven, is dat we 
m.i.v. volgend schooljaar de TTO-ouderbijdrage verlagen van €425,- naar €350,- voor alle 
schooljaren: hiermee komen we onder het landelijk gemiddelde uit. We komen hiermee ook 
tegemoet aan het feit dat er de afgelopen jaren minder activiteiten hebben kunnen 
plaatsvinden vanwege corona. We hebben dit kunnen realiseren door te besluiten de Rome-
reis uit het TTO-programma te halen: deze wordt net als door de ‘reguliere’ vwo-leerlingen 
apart betaald (bij te weinig betalende deelnemers gaat deze reis niet door). Alleen voor de 
huidige VWO-4 groep zal deze reis wel nog uit de TTO-ouderbijdrage betaald worden. 
Hiermee komen we ook tegemoet aan het feit dat deze groep geen reis heeft gehad in de 
onderbouw. 
 
Opmerkingen ouders:  
Ouders hebben het idee dat er weinig gebeurd is, waardoor de betalingsbereidheid daalt. De 
leerlingen in klas 2 zijn bijvoorbeeld nog niet in het buitenland geweest, terwijl leerlingen 
van havo ChallEnge wel een dag naar Londen zijn geweest  dit betrof een initiatief van de 
leerlingen zelf en deze excursie heeft plaatsgevonden in het weekend via Slangen reizen (dus 
niet met een ‘eigen’ bus), het ging om een kleine groep en één docent. We hebben hierdoor 
wel gezien dat ouders er – ondanks de paspoortplicht die sinds de Brexit geldt voor reizen 
naar Engeland - geen probleem mee hebben als hun kinderen naar Engeland gaan, vandaar 
dat we volgend schooljaar mogelijk weer de excursie naar Dover gaan organiseren in klas 1. 
Het zou goed zijn om de TTO-activiteiten meer te delen met de ouders, bijvoorbeeld in een 
TTO-nieuwsbrief. 
Zou het verder een idee zijn om extra gelden binnen te halen, bijvoorbeeld via crowdfunding 
acties of een sponsorloop?  Dit zouden we kunnen bekijken. 
 
6) Uitwisseling klas 3 2022-2023 
Vorige keer besproken om de leerlingen de keuze te laten tussen Dresden en Belgrado. We 
hebben een infoavond gehad voor ouders en leerlingen van klas 2 en daarna keuze laten 
doorgeven. Helaas kiest het merendeel voor Dresden en gaan slechts 16 leerlingen naar 
Belgrado (o.a. vanwege vliegangst en vanwege ongerustheid m.b.t. de onrust in Oost-
Europa). Dit is een grote teleurstelling voor de Servische school. 
Beide partnerscholen komen in oktober naar Nederland, data tegenreis staan nog niet vast. 
 
 
7) Cambridge: resultaten + uitreiking Checkpoint, examens oktober ‘22 



De scores van Cambridge Checkpoint (klas 3) zijn bekend. De scores 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. Een lagere score dan 3.8 is dus een signaal dat het niveau op bepaalde/alle 
onderdelen nog wat achterblijft. Dit signaal zal ook worden doorgegeven aan de docenten 
Engels in de bovenbouw, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.  
De resultaten voor Cambridge Checkpoint zijn niet van invloed op het rapport. 
De gemiddelde resultaten van G3AT samen zijn: 
 

English overall 4.2  
Reading 4.4   
Writing 4.0   

 
Uitreiking TTO certificaten + Cambridge certificaten klas 3: woensdag 20 juli 18:00 uur. 
 
Resultaten GP + English Language worden pas in augustus bekend, dit zullen wij begin 
volgend schooljaar met de leerlingen communiceren. 
 
Examens oktober: 21+28 oktober, 21 oktober valt in SE-week (wordt rekening mee 
gehouden in rooster) en 28 oktober in de vakantie (is al gecommuniceerd met ouders en 
leerlingen). 
 
8) Mentoren TTO-klassen 2022-2023 

- B1FT (atheneum): mw van Ierland 
- B1GT (gymnasium): mw Frenken 
- A2CT (atheneum): mw Wielens 
- G2AT (gymnasium + atheneum): mw Bruens 
- A3BT: mw Kersjes 
- G3AT (atheneum en gymnasium): mw Steijvers 
- V4CT: dhr van Greevenbroek 
- V5CT: dhr Hillen 
- V5DT: mw van Rijswijk 
- V6CT: mw Meijer-Mendes 
- V6DT mw van Hoof 

 
9+10) Ingebrachte agendapunten – Rondvraag 
Geen ingebrachte agendapunten/vragen. 
 
11) Sluiting 
Wij danken alle ouders voor hun inbreng het afgelopen schooljaar en wensen iedereen een 
hele fijne zomervakantie toe! 
 
Volgende vergadering: dinsdag 27 september 2022, 19:00 uur  
(overige bijeenkomsten: dinsdag in de proefwerkweken) 
 
 


