


Wolfert Tweetalig

Met ruim 1100 leerlingen uit Rotterdam en wijde 
omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en 
bekendste tweetalige opleiding voor vwo en 
havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert 
Tweetalig ervaren wat internationalisering is en 
weten wat het betekent om een wereldburger 
te zijn door het curriculum maar ook door  
samenwerking met leerlingen in het buitenland, 
uitwisselingen, reizen en internationale stages. 
Ook leren zij de Engelse taal op near native  
niveau gebruiken.

Wij zijn WOLF: Wereldwijs,  
Ondernemend, Leergierig en Flexibel

Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met  

onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische 

ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde  

uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait 

dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. 

Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst,  

betekent hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, 

leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat  

Wolfert Tweetalig doet. 



Excellente school

Wolfert Tweetalig heeft het predicaat Excellente School.  

Dit predicaat wordt door het ministerie van Onderwijs  

Cultuur en Wetenschap (OCW) toegekend aan scholen  

die uitblinken en hun leerlingen onderwijs van hoge  

kwaliteit bieden.
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Toelatingscriteria

Om bij Wolfert Tweetalig te kunnen worden aangemeld,  

is een positief advies voor tweetalig havo of vwo nodig van 

de basisschool; dit gaat volgens de Rotterdamse Plaatsings-

wijzer. Daarnaast is deelname aan een toelatingsprocedure 

met een toelatingstoets en een intakegesprek vereist.

Jouw voordelen bij Wolfert Tweetalig



Bentincklaan 280  |  3039 KK Rotterdam

010 - 890 77 66

tweetalig@wolfert.nl  |  www.wolfert.nl/tweetalig

facebook.com/WolfertTweetalig

twitter.com/WolfertTTO

Bereikbaarheid
Wolfert Tweetalig is met de fiets, bus (lijn 40 en 44), tram 

(lijn 25), trein en metro goed te bereiken. De school ligt op 

loopafstand van Rotterdam Centraal Station.

Wolfert Tweetalig is onderdeel van de Wolfert van  

Borselen scholengroep, samen met Wolfert College,  

Wolfert Dalton, Wolfert Lansing, Wolfert Lyceum en  

de Rotterdam Inter national Secondary School.

De Wolfert van Borselen scholengroep stelt zich tot  

taak om modern, uitdagend kwaliteitsonderwijs te bieden 

aan actieve, nieuwsgierige leerlingen, die met open vizier  

en initiatiefrijk de wereld tegemoet treden.

 Maak kennis met Wolfert Tweetalig

Informatieavond 
(voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders)

dinsdag 11 december 2018 19:30 - 21:30 uur

donderdag 17 januari 2019 19:30 - 21:30 uur

Proefstuderen
(lessen voor leerlingen uit groep 8, vooraf aanmelden)

woensdag 16 januari 2019 13:30 - 16:30 uur

woensdag 23 januari 2019 13:30 - 16:30 uur

Open huis: zie de school in bedrijf
(voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders)

vrijdag 1 februari 2019 19:00 - 21:30 uur

zaterdag 2 februari 2019 10:30 - 13:00 uur

Ontdek 
Wolfert Tweetalig
Scan de code en leer alles  

over Wolfert Tweetalig


