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Tweetalig onderwijs voor iedere leerling
Lansingerland/Rotterdam - De Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam staat bekend om het hoge niveau van haar
tweetalig onderwijs. Kinderen uit Rotterdam en omstreken kiezen
al jaren voor Wolfert Tweetalig aan de Bentincklaan 280 te Rotterdam voor kwaliteitsonderwijs op vwo- en havoniveau en voor
het tweetalig vmbo van Wolfert PRO in Lansingerland.
Wolfert Tweetalig biedt actieve en nieuwsgierige leerlingen een rijke internationaal
georiënteerde leeromgeving. Locatiedirecteur Arnold Koot: “Het niveau van de Engelse taal dat onze leerlingen bereiken is
bijzonder hoog”, in 70% van de lessen is
Engels zowel doeltaal als voertaal; “door
deze jarenlange onderdompeling bereiken
onze leerlingen aan het einde van hun
opleiding het niveau van ‘near native’ of
zelfs van ‘native speaker,’ vervolgt Koot.
“De combinatie van het vwo- of havodiploma met het International Baccalaureate Certificate English opent deuren
voor Engelstalige (vervolg-)opleidingen in
zowel binnen- als buitenland.”

Buitenland
Het internationale karakter van Wolfert
Tweetalig komt tot uiting in diverse
reizen, internationale stages, uitwisselings- en samenwerkingsprogramma’s met
scholen in het buitenland. “Kinderen die
voor de TTO- opleiding kiezen moeten
flink hun best willen doen” legt Koot uit,
“een groot deel van de lessen is in het
Engels en onze leerlingen krijgen bovendien bijzondere Engelstalige vakken, zoals
Social Studies en Theory of Knowlegde.”
Koot vervolgt: “Voor kinderen die nu al
over de Nederlandse grenzen heen kijken
of die nu al weten dat ze verder willen
studeren en/of een baan in het buitenland
ambiëren, is Wolfert Tweetalig duidelijk
de beste keuze!”

Leren en werken
Sinds 2009 kunnen kinderen ook het
tweetalig vmbo volgen bij Wolfert PRO
in Lansingerland. “Bij ons staat de combinatie van leren en werken centraal” legt
locatiedirecteur Nick van Bennekom uit.

“Onze leerlingen werken intensief aan
praktijksituaties. Zo kunnen zij ervaringen opdoen en bewust een keuze maken
welk beroep of welke vervolgopleiding ze
later willen gaan volgen.” Deze moderne
opleiding gaat uit van de mogelijkheden
van het kind. Als een leerling extra hulp
nodig heeft is daar alle aandacht voor.
En weet de leerling precies wat hij of zij
wil, dan helpt de school deze interesse
te stimuleren en verder te ontwikkelen.
“We vinden het heel belangrijk dat bij ons
een goede basis wordt gelegd voor een
vervolgopleiding op het MBO of voor de
toekomstige droombaan!” vervolgt Van
Bennekom.
Sinds het schooljaar 2013-2014 kunnen
kinderen bij Wolfert PRO eveneens terecht
voor de vertrouwde mavo-opleiding. “We
werken vanuit de ideeën van het daltononderwijs gecombineerd met ‘project
based learning’ en geven extra aandacht
aan Nederlands, Engels en wiskunde om
een vervolgstudie op het MBO of de havo
te vergemakkelijken”. De mavo-leerlingen van Wolfert PRO krijgen naast de
reguliere lessen onder andere te maken
met extra projecten, tweetalig onderwijs
en PRO-uren. Tijdens deze uren werken
zij zelfstandig of in groepjes aan taken,
onderwerpen die zij interessant of juist
moeilijk vinden, of aan projecten waar ze
plezier in hebben. “Dus kun jij het niveau
aan en wil je afwisselend, uitdagend en
goed onderwijs, meld je dan aan voor de
mavo op Wolfert PRO!” sluit Van Bennekom wervend af.
Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn
van harte welkom op de voorlichtingsdagen en/of informatieavonden. Voor
verdere informatie verwijzen wij naar:
www.wolfert.nl/pro en www.wolfert.
nl/tweetalig.

Tweeling geeft de
voorkeur aan twee
verschillende scholen
Bergschenhoek - Dominique en
Fréderique Diesfeldt zagen 17 jaar
geleden vlak achter elkaar het levenslicht. Na samen de basisschoolperiode op de Pius X te Bergschenhoek doorlopen te hebben koos de
tweeling voor twee verschillende
scholen voor voortgezet onderwijs.
Fréderique zit in 5Havo op het Wolfert
Lyceum en dat bevalt haar prima. Zelf
zegt ze over haar schoolkeuze: “Na de
basisschool koos ik voor De Blesewic in
Bleiswijk. Daar heb ik drie jaar gezeten tot
ik moest kiezen waar ik mijn studie verder
af zou maken. Ik koos voor de leuke sfeer
van het Wolfert, maar ook voor het Daltonsysteem waarmee men werkt. Ik heb
dyslexie en kan daar extra tijd insteken.

Fréderique (links) en Dominique kozen elk voor een andere school voor
voortgezet onderwijs. Tekst/foto:
Trees Borkus-Henskens.

Je leert er goed inplannen en ben blij dat
ik daarvoor gekozen heb. Het was na de
overstap nog best spannend, want ik ging
er als enige naartoe. Maar niet alleen de
leraren zijn goed, ook de ontvangst en het
opnemen in de groep verliep prima. Ik
voel me hier goed.”
Na het Wolfert wil Fréderique naar de
Pabo. “Werken op een basisschool heb ik
altijd al leuk gevonden, dus dat gaat het
worden.” Terugkijkend op het bezoek dat
zij als achtste groeper enkele jaren geleden zelf aan het Wolfert bracht herinnert
ze zich nog: “Dat vond ik toen helemaal
niks. Ik had een TL advies, dus ik zou
daar toen toch niet aangenomen zijn. Ik
koos voor De Blesewic en dat was toen de
meest logische keuze die goed bevallen is.
Achteraf had ik beter na de tweede al over
kunnen stappen.”
Dominique wist in groep 8 al meteen waar
ze heen wilde: naar Melanchthon Bergschenhoek. “Ik vond het in het begin wel
erg groot en veel; we zaten toen nog op
de oude locatie aan de Boterdorpseweg en
daarna een jaar aan de Oudelandselaan,
omdat de school helemaal vol zat. Ik zat
midden in een groot leerjaar. In de derde
zijn we verhuisd naar de nieuwbouw.”
Dominique keek voor ze definitief koos
nog even rond op enkele andere scholen
waaronder het Sint Laurenscollege en ook
werden er diverse bezoeken afgelegd met
de basisschool.
“In groep 7 ging ik al eens met mijn
andere zusje - die een jaar ouder is – een
kijkje nemen bij het Wolfert Lyceum. Die
moest toen kiezen. Voor haar gaf het Melanchthon Bergschenhoek de doorslag; ze
kende er al leerlingen die er op zaten en
bovendien vond ze zowel de leraren als
de sfeer er erg leuk. Door haar enthousiasme was de keuze voor mij niet moeilijk.
Bovendien is de school lekker dichtbij.”
Dominique hoopt dit jaar haar VWO
opleiding met goed gevolg af te kunnen
sluiten om vervolgens rechten te gaan
studeren aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam.

ZIT UW KIND NU IN GROEP 8?
Dan nodigen wij u en uw kind graag uit voor onze
INFORMATIEAVOND
Wanneer?
Waar?

Donderdag 30 januari om 19.30 uur.
Wolfert Lyceum, openbare daltonschool
voor gymnasium, atheneum en havo.
De Zijde 5, 2662 EB Bergschenhoek.

Verder bent u ook van harte welkom op ons OPEN HUIS
op donderdag 27 februari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur.
Voor de kinderen organiseren wij een OPEN LESMIDDAG
op woensdag 5 maart 2014 om 14.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
D. Koene, teamleider onderbouw. Bereikbaar per mail via
dko@wolfert.nl of telefonisch via 010-3401440. Daarnaast
kunt u ook onze website bekijken: www.wolfert.nl/lyceum.

