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De Open Dag is op zaterdag 27 januari 2018 van 10.00 tot 14.00 uur in onze beide schoolgebouwen.  
Wil je informatie over tweetalig vwo (tto), vwo of havo, dan ga je naar de De la Reijweg 136, Breda. 
Wil je informatie over de mavo, dan ga je naar de Paul Krugerlaan 2, Breda. Docenten en leerlingen 
laten die dag zien wat er op onze school te doen is.     

Als je de Open Dag gemist hebt, kun je naar de extra informatieavond op maandag 29 januari 2018. 
Je bent dan welkom van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw aan de De la Reijweg 136.

19.30 – 20.00 uur, algemene voorlichting en vragenronde
20.00 – 20.30 uur, proefles tto / rondleiding gebouw RW
20.30 – 21.00 uur, rondleiding gebouw RW

Wanneer je wilt weten wat de Nassau Academie inhoudt, kom dan op woensdag 24 januari,  
31 januari, 7 februari of 21 februari 2018 naar De Nassau, locatie De la Reijweg 136. Van 14.00 tot 
15.30 uur zijn er proefminors. Je kunt je voor die proeflessen inschrijven op de website van de 
school (www.denassau.nl).

Als je kiest voor De Nassau, kom je je op 6 of 7 maart 2018 samen met je ouders tussen 17.00 en 
20.30 uur bij ons op school inschrijven in het gebouw aan de De la Reijweg 136.

Met elkaar zoeken we een afdeling die bij je past. Je moet voldoende worden uitgedaagd, maar  
er moet ook weer niet te veel van je gevraagd worden. Om dat te beoordelen gaan we uit van het 
advies van je basisschool. De leerkrachten daar kennen je immers al jaren.
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g y m n a s i u m 

a t h e n e u m
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O m  e r a c h t e r  t e  k o m e n  o f  j e  D e  N a s s a u  e e n  l e u k e  s c h o o l  v i n d t ,  
b e n  j e  v a n  h a r t e  w e l k o m  o p  o n z e  O p e n  D a g .



Waarom  
naar De Nassau?

4



 

 DE NASSAU
Je gaat naar school om te leren. Op De Nassau helpen we je 
het beste uit jezelf te halen en je goed voor te bereiden  
op je toekomst. Je schooltijd moet ook een leuke tijd zijn. 
Als je het naar je zin hebt, gaat leren bijna vanzelf.  
Op De Nassau werken we aan een goede sfeer.

 Altijd overgaan
De Nassau daagt jou uit om elk jaar over te gaan.  
Overgaan motiveert. Het is prettig om samen met dezelfde 
klasgenoten naar de eindstreep te gaan. Om dit te  
bereiken krijg je precies de begeleiding die jij nodig hebt. 

 Activiteiten
Er gebeurt elk jaar van alles. De kennismaking begint met 
de introductiedagen in de eerste schoolweek. Verder zijn er 
excursies, feesten, klassenavonden, de jaarlijkse sportdag, 
theaterbezoek, de lanparty en voor de leerlingen van  
mavo-3, havo-3 en vwo-5 een culturele reis naar het  
buitenland onder schooltijd. Doubleren of afstromen kan 
betekenen dat deelname aan deze reis niet mogelijk is.
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 Tablets
In de eerste vier leerjaren gebruik je naast je schoolboeken ook een 
tablet. Meer informatie over het werken met een tablet vind je in  
de aparte brochures of op de website.

 Eerste klas
Aan het begin van het eerste jaar wordt je geplaatst in de klas die 
het beste bij je past: tto, vwo, vwo/havo, havo/mavo of mavo.
 Aan het eind van de eerste klas word je bevorderd naar tto-2  
(gymnasium of atheneum), vwo-2 (gymnasium of atheneum),  
havo-2 of mavo-2.

Mavoleerlingen krijgen les in het gebouw aan de Paul Krugerlaan, 
alle andere brugklassers in het gebouw aan de De la Reijweg.  
In principe blijf je het hele eerste jaar in dezelfde klas. Als blijkt  
dat je beter op je plek bent in een andere klas, word je tussentijds 
overgeplaatst. De afdelingsleiding beslist wanneer sprake is van  
op- of afstromen. In het geval van opstromen, gebeurt dit na  
overleg met jou en je ouders. Aan het eind van de eerste klas word  
je bevorderd naar gymnasium, tto-2, vwo-2, havo-2 of mavo-2. 

 Gymnasium
De Nassau kiest er bewust voor het gymnasium pas in klas 2 te 
starten. Als je hierin geïnteresseerd bent, bieden wij je in het laatste 
deel van het eerste jaar een aantal proeflessen Grieks en Latijn aan. 
Op deze manier kun je ervaren of het gymnasium iets voor je is.  
Bij een bevordering naar vwo-2 of tto-2 beoordeelt de vergadering  
of de keuze voor het gymnasium juist is voor jou. 



 TTO
Als je een gemotiveerde leerling bent, van taal 
houdt en leergierig bent, is tto iets voor jou. Ook 
anderen moeten vinden dat je zo’n leerling bent. 
Daarom willen we graag van de basisschool horen 
dat je een vwo-advies hebt. Bovendien moet je 
enthousiast zijn om nieuwe dingen te leren en te 
ondernemen. En dat in het Engels.

Engels is dé wereldtaal. In bijna alle landen kun je 
het op school leren als moedertaal of als tweede 
taal. Wie goed is in Engels, kan praten, mailen en 
bellen met mensen over de hele wereld. Ongemerkt 
heb je al heel wat Engels geleerd, omdat heel veel 
liedjes, films, tv-series en computerprogramma’s in 
het Engels zijn. Ook heb je er op de basisschool les 
in gekregen. 

 Wat doe je bij tto?
In de tto-afdeling krijg je in klas 1 t/m 3 de helft 
van de lessen in het Engels. Je stelt vragen in die 
taal en je geeft er antwoord in. En als je tijdens  
de les stiekem met je buurman praat, moet dat 
natuurlijk in het Engels. 
 Het gaat in klas 1 om de volgende vakken:  
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, lichamelijke 
opvoeding en wiskunde. Dan krijg je nog een extra 
uur voor het vak Engels, dat spreekt vanzelf.
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 Kennismaken met mensen uit een ander Europees land
In de bovenbouw krijg je 25 procent van de lessen in het 
Engels. Als tto-leerling heb je je aan het eind van je vwo- 
opleiding zover ontwikkeld, dat je het examen English A, 
language and literature (het niveau van een ‘native speaker’), 
kunt afleggen van het International Baccalaureate. Het niveau 
van je Engels is dan zo goed dat je op je vervolgopleiding een 
grote voorsprong hebt op andere studenten. Veel boeken en 
colleges zijn in het Engels, maar dat is voor jou dan geen enkel 
probleem meer.

 Engelandreis en uitwisseling
Kennismaken met mensen uit een ander Europees land, waarbij 
de voertaal natuurlijk Engels is, is een heel belangrijk onder-
deel van je tto-opleiding. In je eerste jaar ga je al vier dagen 
naar Engeland. In klas 3 heb je een uitwisselingsproject. Je 
gaat dan een week naar het buitenland en voor eenzelfde 
periode ontvang je je buitenlandse gast in Nederland. 
 In klas 5 ga je een week naar een universiteitsstad in het 
Verenigd Koninkrijk om je nog beter voor te bereiden op je 
IB-examen. Op deze manier doe je een enorme levenservaring 
op, die je later heel erg goed van pas kan komen.
 

T T O  B R E N G T  J E  O P  H E T  N I V E A U  V A N  ‘ N AT I V E  S P E A K E R ’
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 Is tto moeilijk?
Natuurlijk moet je er in het begin aan wennen om les te krijgen 
in een andere taal. Gelukkig weten de docenten dat ook.  
Daarom zullen ze, zeker in het begin, Nederlandse woorden 
gebruiken als dat nodig is om iets uit te leggen. Maar als je 
goed oplet en je actief opstelt, zal je zien dat dat na een paar 
maanden al niet meer hoeft. Dan gaat het vanzelf.

  Wat kun je later met tto?
Met je vwo-diploma kun je aan een universiteit gaan studeren. 
Dankzij je tto-opleiding lees je Engelse studieboeken net  
zo makkelijk als Nederlandse. Dat is voor veel van je mede-
studenten wel anders. Van stage of studie in het buitenland  
zal je niet schrikken. Integendeel, waarschijnlijk vind je het 
juist heel interessant om zoiets te gaan doen, want dankzij  
het Nassau tto-programma ben je gewend om Engels te spreken 
en met mensen uit andere landen om te gaan. Als tto-leerling 
kun je ook deelnemen aan het programma van de Nassau 
Academie (zie hierna).
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 VWO/HAVO
In de vwo-/havoklassen geven we les op vwo-niveau. 

 Nassau Academie
Wil je naast alle verplichte vakken zélf kunnen kiezen voor 
spannende, leuke en interessante onderwerpen? Dat kan binnen 
onze Nassau Academie, die leerlingen een uitdagend programma 
biedt. Je krijgt lessen, die we minors noemen, van twee docenten 
over heel verschillende onderwerpen. Wij werken intensief samen 
met diverse universiteiten.

 HAVO/MAVO
In de havo-/mavoklassen geven we les op havoniveau. 

 Nassau Academie 
Op de havo dagen we je extra uit met de Nassau Academie.  
In klas 3 kies je, naast je verplichte lessen, voor leuke en  
interessante onderwerpen. In zogenaamde minors krijg je les van 
twee docenten van verschillende vakken. In de vijfde klas kun je 
les volgen op een hogeschool. Wij werken intensief samen met 
diverse hogescholen in Breda. 



 MAVO
In de mavoklas geven we les op mavoniveau. Je krijgt les in een 
klein en overzichtelijk gebouw. Een vast team van docenten 
begeleidt je naar het eindexamen. 

 Nassau Academie 
Op de mavo dagen we je extra uit met de Nassau Academie. In klas 2 
kies je, naast je verplichte lessen, voor leuke en interessante  
onderwerpen. In zogenaamde minors krijg je les van twee docenten 
van verschillende vakken. Wij werken intensief samen met diverse 
Bredase scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.

E X T R A  U I T D A G I N G :  D E  N A S S A U  A C A D E M I E
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Centrale voorlichting VO Breda 
De voorlichting vindt plaats op 16 en 17 januari 2018 in het Florijn College.

Open Dag
Op zaterdag 27 januari 2018, 10.00 uur tot 14.00 uur, is er de Open Dag op 
zowel De la Reijweg 136 (tto, vwo en havo) als de Paul Krugerlaan 2 (mavo).

Extra voorlichtingsavond
Op maandag 29 januari 2018 is er in het gebouw aan de De la Reijweg 136  
een voorlichtingsavond van 19.30 tot 21.00 uur.

19.30 – 20.00 uur, algemene voorlichting en vragenronde
20.00 – 20.30 uur, proefles tto / rondleiding gebouw RW
20.30 – 21.00 uur, rondleiding gebouw RW

Nassau Academie
Op woensdag 24 januari, 31 januari, 7 februari en 21 februari 2018 kun je  
als leerling uit groep 8 van 14.00 tot 15.30 uur kennismaken met de Nassau 
Academie, locatie De la Reijweg 136. Schrijf je in voor een proefles via  
onze website.

De centrale aanmelding 
Dinsdag 6 en woensdag 7 maart 2018, van 17.00 tot 20.30 uur in het gebouw 
aan de De la Reijweg 136.

Nieuwsgierig?
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