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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 3tva 
 

 

 

 

 

Datum:   8 juni 2018 

Kenmerk: 17297/STB 

Betreft:  Voorlichtingsavond pre-IB 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij wil ik u uitnodigen voor een voorlichtingsavond op 3 juli aanstaande. Tijdens deze 

avond krijgt u informatie over het bovenbouwprogramma van het tweetalig vwo. 

Uw kind rondt dit jaar het junior college van het tto af en kan -als de resultaten het toelaten- 

vanaf volgend schooljaar instromen in 4-tvwo. In de vierde klas vindt de voorbereiding plaats 

op het officiële IB Language and Literature A programma in klas 5 en 6 dat wordt afgesloten 

met een IB-examen en een apart IB-diploma.  

Daarnaast krijgt uw kind in de vierde (en vijfde) klas te maken met het vak Global 
Perspectives. Bij Global Perspectives verkrijgen de leerlingen inhoudelijke kennis over 
mondiale vraagstukken en leren daarnaast onderzoek- en presentatievaardigheden die 
binnen de academische wereld goed van pas komen. Leerlingen leren omgaan met 
conflicterende meningen en tegengestelde informatiebronnen en alle beschikbare informatie 
te analyseren, te evalueren en daarna hun eigen mening vorm te geven of bij te stellen. 
Daarmee is het een vak dat bij uitstek geschikt is voor leerlingen in de bovenbouw van het 
vwo en bereidt het leerlingen nadrukkelijk voor op de universiteit. 

Het vak omvat twee grote onderdelen: bij het Global Perspectives deel, dat in 4 vwo zal 
worden gegeven, staan de mondiale vraagstukken centraal. Bij het Independent Research 
deel, dat in 5 vwo wordt gegeven, moeten leerlingen de vaardigheden van het eerste deel 
toepassen in een onderzoeksopdracht. Deze opdracht levert een Engelstalig profielwerkstuk 
op. Aangezien Global Perspectives onderdeel uitmaakt van internationale Cambridge 
examens, hebben leerlingen die het vak volgen de mogelijkheid om een Cambridge 
certificaat te halen. Dat is beslist geen sinecure. Een uitstekende beheersing van de Engelse 
taal, een grote interesse in internationale thema’s én een sterke motivatie zijn onontbeerlijk 
om dit traject tot een goed einde te brengen.  
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Het behalen van een Cambridge-certificaat kost zo’n €200, maar dat is een normale prijs 
voor internationaal erkende getuigschriften. Graag zie ik u 3 juli voor een nadere uitleg over 
beide programma’s. Koffie en thee staan vanaf 18.45 uur voor u klaar. We starten om 19.00 
uur met de voorlichting.  

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

b.stam@schoter.nl  
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