
Frequently Asked Questions (FAQ) 
 

Moet je goed zijn in Engels om te worden toegelaten? 
Nee hoor, je hoeft nog helemaal niet goed in Engels te zijn maar je moet wel goed willen 
worden! Je zult verbaasd zijn hoe snel je steeds beter wordt in Engels. Je docenten spreken 
Engels, de boeken zijn in het Engels, voor je het weet droom je zelfs in het Engels.  
 
Wat zijn de eisen om toegelaten te worden? 
Om toegelaten te kunnen worden tot Wolfert Tweetalig moet je een havo, een havo/vwo of 
een vwo advies hebben gekregen van je basisschool. Wij kunnen niet van dat advies 
afwijken. Daarnaast moet je deelnemen aan de intakeprocedure waarin we met jou en jouw 
ouders in gesprek gaan.  
 
Is de kans groot dat je wordt uitgeloot?  
Tot nu toe hebben wij gelukkig nog nooit hoeven loten en is er genoeg plek voor iedereen, 
maar er is natuurlijk nooit de garantie dat dat dit jaar weer zo is.  
 
Welke voorrangsregels hanteren jullie? 
Bij plaatsing op Wolfert Tweetalig worden de volgende voorrangsregels gehanteerd: 

● Broer/zus (ook in brede zin, dus ook halfbroer en -zus, stiefbroer en -zus en 
pleegbroer en -zus) 

● Leerlingen afkomstig van vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en scholen met 
tweetalig primair onderwijs (TPO) 

 
Hoeveel kinderen laten jullie toe in de brugklas? 
Wij hebben 200 plaatsen beschikbaar voor nieuwe leerlingen. 
 
Wat is precies een unieke code en wat als ik geen unieke code heb? 
Via de basisschool ontvang je hier binnenkort alle informatie over. Zij zullen de brief met de 
unieke code en voorkeurslijst tijdens het adviesgesprek aan je overhandigen. Indien je van 
buiten Rotterdam komt en jouw basisschool dus niet bij de OverstapRoute is aangesloten, 
dan is dat geen probleem. Geef dit dan aan tijdens het intakegesprek, zodat wij jouw 
voorkeuren handmatig in kunnen voeren in ons systeem. 
 
Als je een havo/vwo advies hebt, kun je dan meteen in een vwo-klas starten? 
Nee, met een havo of havo/vwo-advies, begin je in een havo/vwo-klas. Als je een vwo-advies 
hebt, start je wél in een vwo-brugklas. Vanaf klas drie werken we alleen nog maar met havo- 
en vwo-klassen; in klas twee heb je dus net als in het eerste jaar havo/vwo-klassen en 
vwo-klassen. 
 
Het is een grote stap van groep 8 naar de brugklas en dan is een intakeprocedure best 
spannend. Wat als ik te zenuwachtig ben en bijvoorbeeld de Engelse test niet goed 
maak? 
Maak je vooral geen zorgen; je kunt de test namelijk niet slecht maken. De uitslag van de 
test gebruiken wij om jouw niveau van het Engels te bepalen. Dit doen we omdat wij alle 
leerlingen uit de brugklas in het eerste jaar voor het vak Engels indelen op hun eigen niveau. 
Op deze manier krijgt iedere leerling de ondersteuning die hij/zij nodig heeft om de taal goed 
te kunnen leren. 
 
Mag je ook een Chromebook gebruiken in plaats van een MacBook? 
Nee, alle leerlingen van Wolfert Tweetalig moeten met een MacBook werken; al ons digitale 
lesmateriaal is hierop afgestemd. Ook hebben we experts in huis die MacBooks kunnen 
repareren. De MacBook schaf je zelf aan. De informatie over welk type MacBook er wordt 

https://www.wolfert.nl/tweetalig/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Stappenplan-aanmelding-Wolfert-Tweetalig-2021-2022.pdf
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/


aangeraden, wordt samen met een speciale kortingscode verstuurd zodra je definitief bij ons 
bent ingeschreven.  
 
Bij wie kun je terecht als je op school tegen vragen of problemen aanloopt? 
Je kunt met al je vragen of problemen (gezellige verhalen mogen natuurlijk ook :)) bij 
meerdere personen terecht; denk hierbij allereerst aan je coach en je junior-mentor. Maar je 
kunt ook terecht bij een counselor of je teamleider. Kortom, er zijn genoeg mensen naar wie 
je toe kunt gaan en dat is een fijn idee om te weten. 
 
Wordt er ook bij andere talen Engels gesproken? 
Nee, tijdens de andere taalvakken wordt zoveel mogelijk de betreffende taal gesproken. Dus 
bij Duits spreek je Duits en bij Spaans spreek je Spaans, etc. Wel zo handig, want zo leer je 
de taal heel snel beter te begrijpen.  
 
Hoe lang duurt het brugklaskamp? 
Het brugklaskamp duurt meestal twee dagen. In het eerste schooljaar nemen we je nog niet 
gelijk mee naar het buitenland, dat doen we vanaf de tweede klas. Met het kamp blijven we 
dus gewoon nog even in Nederland.  
 
Eindexamens worden in het Nederlands afgenomen, op de talen na uiteraard; wanneer 
wordt overgestapt van de Engelse naar de Nederlandse taal? 
Vanaf de vierde klas krijg je de meeste vakken weer in het Nederlands zodat je je in die taal 
kunt voorbereiden op je examens. Maar omdat je een tweetalige opleiding volgt, krijg je 
sommige vakken ook in de bovenbouw (klas 4 & 5 havo en klas 4, 5 en 6 vwo) in het Engels. 
Dit gaat om de vakken Global Perspectives (havo), Global Politics (vwo), IB English en PE 
(physical education). Ook je profielwerkstuk (eindexamenopdracht) schrijf je in het Engels. 
 
Moet je ook goed zijn in Nederlands op Wolfert Tweetalig? 
Ja, het heet natuurlijk niet voor niets tweetalig onderwijs. Naast dat je goed in Engels moet 
willen worden, is een goede beheersing van de Nederlandse taal ook noodzakelijk. Dat heeft 
onder andere met het punt hierboven te maken (eindexamens worden in het Nederlands 
afgenomen).  
 
Met het Coronavirus kun je natuurlijk niet reizen; hoe gaat dit nu bij jullie? 
Wij houden altijd ons strikt aan alle nationale en internationale richtlijnen en zullen dus alleen 
reizen wanneer dat is toegestaan. De vooruitzichten zijn positief te noemen en we bereiden 
ons dan ook voor om vanaf juni 2021 weer internationaal te kunnen reizen. Heb je nog meer 
vragen over het Coronavirus en hoe wij daar als school mee omgaan? Lees dan ook deze 
FAQ.   

https://www.wolfert.nl/tweetalig/schoolinfo/internationaal/
https://www.wolfert.nl/tweetalig/coronavirus-en-school-faq


 
 
Is er huiswerkbegeleiding mogelijk vanuit school? 
Op Wolfert Tweetalig krijg je van de verschillende docenten huiswerk op. Als je goed 
meedoet in de lessen valt de hoeveelheid huiswerk best wel mee. Het is belangrijk om goed 
te leren plannen. Jouw coach helpt je daar in het begin bij. Mocht je daarnaast nog extra hulp 
willen, dan kan dit voor een kleine vergoeding via de huiswerkklas ‘Van 3 tot 6’.  
Ook hebben we een bijles-project ‘NIGI’; dit staat voor ‘Now I Get It. Leerlingen uit de 
bovenbouw geven tegen een kleine vergoeding bijles aan leerlingen uit de onderbouw; 
superhandig, want deze bijlessen worden in ons schoolgebouw gegeven.  
 
Ik heb dyslexie, is een talige school als Wolfert Tweetalig dan niet te moeilijk? 
Met dyslexie kan school sowieso best een uitdaging zijn. Op Wolfert Tweetalig hebben we 
goed nagedacht hoe we je daarbij kunnen ondersteunen. Je kunt op de website meer lezen 
over hoe we met dyslexie om gaan. Ook zie je daar hoe de counselors daarin ondersteunen. 
Wist je trouwens dat dyslexie minder invloed heeft bij het leren van de Chinese taal ten 
opzichte van bijvoorbeeld Nederlands? Bij Chinees gebruik je namelijk symbolen in plaats 
van letters.  
 
Je hoort vooral veel over de alfavakken? Is Wolfert Tweetalig ook een goede school 
als je geïnteresseerd bent in bèta?  
Jazeker, bij Wolfert Tweetalig komen alfa, bèta en gamma allemaal aan bod. En binnen die 
disciplines bieden we dan ook nog eens best bijzondere vakken aan zoals Chinees, 
wiskunde-D en filosofie. In de bovenbouw (vanaf het vierde leerjaar) kiest ruim 58% van de 
vwo-leerlingen en 49% van de havo-leerlingen op Wolfert Tweetalig een NT/NG (Natuur en 
Techniek en Natuur en Gezondheid) profiel, dus ja, Wolfert Tweetalig is ook voor bèta 
liefhebbers, the place to be. 
 
 

https://www.wolfert.nl/tweetalig/schoolinfo/studiebegeleiding/
https://www.wolfert.nl/tweetalig/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/dyslexieprotocol-Wolfert-tweetalig.pdf
https://www.wolfert.nl/tweetalig/schoolinfo/passend-onderwijs/

