PASCAL COLLEGE
INTERNATIONAAL

Internationaal:
wat is het en wat heb je er aan?

Leerlingen vertellen

Internationaal op het Pascal College betekent dat je tijdens je extra opleiding aandacht hebt voor internationale onderwerpen. Je leert heel veel over Europa, je gaat
communiceren met leerlingen uit andere landen en samen met hen dingen onderzoeken en ondernemen. Dit doe je omdat je wereldwijs wilt worden. Of omdat je
meer wilt dan alleen een diploma. Of omdat je beter wilt zijn voorbereid op je latere
studie en werk.
Voordelen van de opleiding internationaal:
•

Je krijgt meer kennis van internationale zaken

•	Je leert vanaf het begin communiceren, zeker ook met leeftijdgenoten in het
buitenland
•	Je ontmoet leerlingen uit andere Europese landen en maakt kennis met andere
culturen
•

Je besteedt meer aandacht aan Engels, Frans en Duits

•

Je leert van alles onderzoeken, ook met leerlingen van buitenlandse scholen

•

Je doet mee aan excursies en studiereizen

•

Je krijgt een diploma van het Elos instituut (een Europees onderwijs instituut)

Je wilt weten wat ik bij
internationaal heb geleerd?
Julia, klas 2: ‘Ik zit nu in klas 2 en ik heb in de brugklas heel erg veel geleerd van vwo-internationaal.

Daarnaast doe je de normale vakken om een havo- of vwo diploma te halen.

Bij de talen heb ik vooral mijn spreekvaardigheid
erg verbeterd door in Londen bijvoorbeeld mensen
te interviewen en voor Francofonie een filmpje in
het Frans te maken over ons land. Daardoor vind

Justin, klas 2: ‘Ik wil later misschien rechten gaan studeren.

ik het spreken in Frans en Engels makkelijker dan

Door internationaal krijg ik nu al een talenvoorsprong. En

voorheen. Ook het bezoek aan Brussel was erg nut-

met de uitwisselingen doe ik veel mensenkennis op. Dat kan

tig en heel leuk omdat je de hele dag met de Brus-

me nog goed van pas komen. Vorig jaar kregen wij leerlingen

selaren Engels en Frans aan het praten bent. Zij

op bezoek uit Brussel. Die zaten op een Europese school. Ze

moesten natuurlijk ook begrijpen wat er werd gezegd dus word je eigenlijk gedwongen om

kwamen uit allemaal verschillende landen, uit Oostenrijk,

Engels en Frans te praten. Verder heb ik veel nieuwe woorden geleerd.

Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en er zat zelfs een Griek tussen.

Bij de periodes feest en heelal hebben we vooral veel algemene kennis opgedaan over de ruimte

Allemaal spraken ze goed Frans. En heel grappig was dat ze

en over feesten in de hele wereld, wat ook heel erg leuk en interessant was.

allemaal ook Nederlands leerden. Zij vertelden ons dingen

Ook was het bij alle projecten handig om een eindproject te maken zodat je alles wat je geleerd

over zichzelf in het Nederlands en wij stelden ons voor in het

of opgezocht had kon samenvatten in een kunstwerk, poster of strip en je kon alles ook nog een

Frans. Dat hadden we tijdens de les bij Frans voorbereid.’

keertje herhalen.’

Informatie..

Blokuur internationaal

Yasmine: ‘Toen we naar Londen gingen,

Je krijgt iedere week op dinsdag twee

hebben we heel doelgericht tijdens het

uren internationaal, waarbij verschil-

blokuur internationaal aan verschillende

lende vakken steeds samenwerken. Er

opdrachten gewerkt. We waren aan de

Een diploma met meerwaarde

zijn vier periodes. In elke periode leg je

gang voor Engels, biologie en wiskunde.

In 5 (of 6 als je vwo gaat doen) schooljaren bouw je een eigen Plusdocument op.

nadruk op verschillende vaardigheden

We leerden met een microscoop werken,

Daarin staan alle extra dingen die jij gedaan hebt op internationaal gebied. In je

(communiceren, ondernemen, onderzoe-

we volgden een gastles in het Natural His-

Plusdocument staat ook vermeld welke internationale reizen je in het kader van

ken en kennis aanleren). Soms werk je

tory Museum in Londen. Ook leerden we

school hebt gemaakt.

samen met leerlingen uit andere klassen

rekenen met Engelse maten. En tijdens de

Het Plusdocument vormt één van de meerwaarden van je havo-of vwo diploma. Dat

en soms werk je gewoon met je klasge-

afsluitende presentatie, in het Engels na-

je een internationale route hebt gevolgd, kun je ook laten zien met de ELOS-certifi-

noten samen.

tuurlijk, kwamen alle lijnen samen.’

caten die je behaalt. Eentje voor de onderbouw en eentje voor de bovenbouw. Een
ELOS-certificaat staat onder toezicht van het Europees Platform. Ook kun je interna-

Gymnasium of atheneum?

tionaal erkende talendiploma’s laten zien. De meeste leerlingen zullen voor Engels

Vwo internationaal volg je op het

(Cambridge Certificate) kiezen. Ben je enthousiast of heb je een talenknobbel? Dan

gymnasium of op het atheneum. Als

kun je ook examen doen voor een internationaal erkend examen in Frans (DELF) of

je gymnasium volgt, maak je kennis

Duits (Goethe).

met de Griekse en de Latijnse taal en
cultuur (de Romeinen). Hierdoor leer je

Bij internationaal kun je dus veel diploma’s en certificaten halen:

de wortels van onze cultuur kennen en

•

Je gymnasium, atheneum of havo diploma

deze verrijking geeft een voorsprong.

•

Je ELOS-certificaat

Het gymnasium kent een sterke traditie

•

Je taalcertificaten

en is vanouds de meest gewaardeerde

(bijvoorbeeld je Engelse Cambridge certificaat)

onderwijsvorm in Nederland. Het
gymnasium sluit goed aan op vwo

Toelating tot vwo-internationaal

internationaal. Het heeft eigen

Op het vwo (atheneum en gymnasium) volgen alle leerlingen standaard internationaal.

excursies, bijvoorbeeld naar het Archeon

Je hoeft je niet apart op te geven als je een vwo-advies van de basisschool hebt.

en naar Rome. Het gymnasium daagt
extra uit, versterkt het denkvermogen

Toelating en aanmelding havo/vwo internationaal (brugklas internationaal)

en helpt uitstekende lees-en

Yasmine: ‘Voor mij is het gymnasium. Dat

Voor de brugklas internationaal heb je een havo- of havo/vwo advies nodig. Of je in

onderzoekvaardigheden ontwikkelen.

is handig voor je studie. Misschien ga ik

aanmerking komt, hangt onder ander af van je scores op de basisschool voor begrij-

wel medicijnen studeren. Dan heb ik door

pend lezen en rekenen en je motivatie voor internationaal. Je kunt je opgeven door

Grieks en Latijn alvast al die vreemde ter-

het aanmeldformulier voor brugklas internationaal (dat kun je vinden op de website:

men gehad.’

www.pascalcollege.nl) en in te vullen. Doe het formulier bij je aanmelding voor het

Marit: ‘Ook ik doe gymnasium. Latijn vind

Pascal College of stuur het per e-mail op naar: r.dijkema@pascalcollege.org.

ik het leukste vak. Door de taal en door de

Vanuit de havo/vwo-brugklas kun je, als je genoeg punten hebt gehaald, instromen

docent, die heel goed is. Latijn geeft me

in vwo-internationaal in klas 2 of doorgaan met internationaal in klas 2 havo.

veel taalinzicht.’

< voorsprong

feesten >

Eren, klas 2: ‘Internationaal is heel leuk natuurlijk.

Dana, klas 2: ‘Tijdens de eerste periode van vwo internationaal

Je leert veel buiten de normale vakken om en je doet

hadden we het over feesten. We ontdekten waar verschillende

veel wat je op andere scholen niet hebt. We verkennen

feesten vandaan komen, het verband met de bijbehorende

culturen en bezoeken landen. Het is goed voor mijn

godsdienst en hoe het gevierd wordt. Zelf moesten we een

toekomst: ik krijg straks een prachtig diploma.
Derim klas 2: Je leert goed communiceren. Ik heb
veel over andere landen geleerd. Ik denk wel dat ik een
voorsprong heb.’

kalender maken waarin je kon zien welk feest wanneer wordt
gevierd. We maakten ook een drieluik waarin je een gekozen feest
moest verwerken.
De lessen werden gegeven door meerdere docenten tegelijk, ze
gaven vaak presentaties en we zaten dan met drie klassen bij
elkaar. We gingen ook naar verschillende musea over feesten,

< andere landen

dat was wel leuk want daar moest je informatie zoeken over je

Dana, klas 2: ‘Het lijkt me ook wel leuk om vaker te

gekozen feest voor op het drieluik.’

communiceren met andere landen. Het zou ook vet cool
zijn als iemand uit een ander land een presentatie zou

Londen >

komen geven en eten zou meenemen uit zijn land zodat
we een beeld krijgen van wat de mensen daar elke dag
eten. (Misschien een beetje te ver gedacht maar ik vind het
een goed idee J)’

Maurice, klas 2: ‘In de tweede periode Londen gingen we ons in
de eerste paar lessen voorbereiden op de reis naar Londen. De
lessen werden gegeven door leraren Biologie en Engels. In de
voorbereiding leerden we belangrijke zinnetjes die we in Londen
zouden kunnen gebruiken. Ook bereidden we ons voor op de

< hoogtepunten

interviews die we moesten houden in de twee musea, die we in

Jente en Vivek, klas 2: ‘De hoogtepunten in de brugklas

Londen bezochten.’

internationaal waren de tweede periode, toen we

wiskunde >

naar Londen gingen en de vierde periode, toen we een
uitwisseling met Brussel hadden. Nu, in klas 2 wordt er
meteen veel meer van je verwacht, maar dat heeft ook wel
iets uitdagends.’

Jill, klas 2: ‘Met Engels gingen we in tweetallen een interview
voorbereiden, omdat we in Londen mensen moesten interviewen.
En we moesten bijvoorbeeld bij wiskunde omrekenen met de
maten die ze daar hadden. En toen was het zover…. We mochten
naar Londen. Ik had er heel veel zin in!’

< wetenschap
shoppen >

Justin, klas 2: ‘Bij internationaal zijn we vaak lekker
creatief bezig. Nu, in de tweede klas, maken we een ver-

Yara, klas 2: ‘Toen we in Londen aankwamen gingen

slag volgens de wetenschappelijke regels. Het gaat over

we gelijk naar een museum. We gingen eten in een

vooroordelen. Het is best moeilijk, maar ik leer er veel

leuk restaurant, we aten vis met patat en doperwten.

van. Volgende week moet het verslag af zijn. Ik leer vooral

Ik vond het eten erg lekker. Na het eten gingen we

dat je voor het onderzoeksverslag bepaalde regels streng

shoppen. We waren in Londen rond de kerst dus de

moet toepassen. Ondertussen leer ik ook veel Engels.’

winkelstraat was heel mooi versierd.’

< interviews met Engelsen

aarde en de maan >

Julia, klas 2: ‘Het doel is vooral gewoon het verbeteren

Julia, klas 2: We gingen de omtrek van de aarde berekenen

van je Engels. Hiervoor moesten we mensen interviewen

zoals Eratosthenes. We kregen een plaatje van de aarde

in het Brits museum en vragen wat ze het leukst vinden

waarop twee plekken stonden: Sevilla en Zaandam. We

aan Londen en of ze er al eerder geweest waren. In de

trokken een lijn van de plekken op de wereldbol naar het

lessen hebben we vooral aan onze interviews gewerkt.’

middelpunt van de aarde. We meetten de hoek en hebben
die in de tekening gezet. We kregen de afstand van Sevilla
tot Zaandam (1670 km). We keken hoe vaak de hoek tussen

< mooie dieren

Zaandam en Sevilla in 360 graden pasten. Het antwoord

Laurraine, klas 2: ‘Aan het eind van ons reisje zijn we nog
naar het Natural History museum geweest, daar waren

vermenigvuldigden we met de afstand tussen Sevilla en
Zaandam.’

veel dieren van vroeger te zien en ook heel mooie, interes-

Zwitserland >

sante dieren. De dieren waren erg interessant, omdat je
nooit echt de kans krijgt om ze van dichtbij te zien. Er was

Jill, klas 2: ‘Met het vak aardrijkskunde kregen we een land

ook een gigantische wereldbol waar je in kon.’

waar de lokale taal Frans is. Ons land was Zwitserland. Julie
en ik hebben toen een poster gemaakt van Zwitserland. In
de poster stond bijvoorbeeld het klimaat, de rampen, en een

< ruimtevaart

typisch Zwitsers gerecht. De tekst van de poster moest wel

Julia, klas 2: ‘Met internationaal zijn we ook naar het Space
Museum geweest. Daar was een modelraket die ze lieten
opstijgen, compleet met alle rook die daar bij hoort. We
konden ook een ruimtestation in. En we mochten heel veel

in het Frans en zo vond ik dat ze Frans en aardrijkskunde
goed combineerden. Aan de hand van die poster moesten we met
het Franse gedeelte een Frans filmpje maken. Daar kwamen
dus dingen in voor die je in de poster had verwerkt.’

dingen zelf doen.’

YouTube >

Lars, klas 2: ‘Het leukste vond ik het Space Centre omdat
er heel interessante dingen werden verteld die we tijdens

Laurraine, klas 2: ‘Toen de poster klaar was gingen we een

de lessenserie niet hadden behandeld, zoals hoe raketten

filmpje maken. Dit vonden we erg leuk, omdat we het ook moch-

in elkaar zitten en hoe ze opstijgen en landen.’

ten monteren. Toen het filmpje klaar was moesten we het op een
privé Youtube-account zetten. De beste werden gekozen om te
laten zien aan de klassen. Onze poster moesten we ook nog aan

< heelal

medeleerlingen presenteren.’

Maurice, klas 2: ‘Tijdens de lessen over het heelal keken we

Brussel >

films over het heelal en daar deden we dan bij natuurkunde
opdrachten mee. Als eindopdracht maakten we een verslag
over de omtrek van de aarde. Het verslag over de omtrek van

Maurice, klas 2: ‘Aan het einde van het jaar kwamen er
leerlingen uit Brussel langs, met die leerlingen gingen

de aarde maakte je met behulp van een werkboekje dat je had

we naar Zaanse Schans en hadden we een sportdag.

gekregen van je docent. Aan het eind van deze periode gingen

Ik vond dit leuk omdat je veel te weten kwam over de

we naar een museum. Het museum vond ik heel interessant
omdat er veel te doen was en je veel dingen kon bekijken.’

leerlingen uit het buitenland en je jouw land een beetje
kon laten zien.’

< uitwisselingen

Bath en Salisbury >

Jill, klas 2: ‘De leukste twee dingen van dit jaar vond ik

Hier zie je 4 vwo in Bath, Engeland. Het varen is een vast

toch echt wel de reis naar Londen en dat er Brusselse

onderdeel op deze reis en altijd spannend. Veel leerlingen

leerlingen naar ons toe kwamen. Je onderneemt veel

hopen een beetje droog de eindstreep te halen. In het

dingen en je kunt natuurlijk niet communiceren in
het Nederlands dus je leert veel beter Engels praten.
Daarnaast leer je ook weer dingen van andere
kinderen, ik vind uitwisselingen gewoon superleuk.’

begin gaat het altijd wel goed. Aan het eind is de hele boot
toch natgespat. Dan snel opdrogen omdat je doorreist
naar Salisbury, om de wereldberoemde kathedraal daar te
bezoeken. En dan wacht Londen nog op je bezoek.

< Zaanse Schans

survival in de Ardennen >

Marit, klas 2: Tijdens de uitwisselingen met buitenlandse

Een week een overlevingskamp in de Ardennen. Op allerlei manieren

leerlingen doen we ook echt Nederlandse dingen. We gaan

leer je jezelf en je klasgenoten zo beter kennen. Hier zijn de leerlin-

naar het strand bij Wijk aan Zee en we bezoeken de Zaanse
Schans, waar we toeristen interviewen.
In het Engels. We leren al heel veel in de gewone lessen,
maar door internationaal brengen we het ook in praktijk. En
dat is toch anders. Net of het leren sneller gaat.

gen druk om iemand door het spinnenweb te wurmen. Uiteraard
is het de sport om zo min mogelijk de draden te raken. Gebeurt het
toch? Opnieuw! Ook krijg je als team de opdracht om een zo hoog
mogelijke piramide te bouwen. Niet met stenen maar met bamboe
en met elastiek. En dan kijken welk team de hoogste piramide weet
neer te zetten. Nou ja, met elastiekjes kun je natuurlijk meer doen

< kunst van zand

dan het samenbinden van bamboestokken.

Na een inleiding over Sand Art, kunstwerken gemaakt

Venetië en Sevilla >

van zand, gaan de leerlingen van Internationaal met hun
Brusselse gasten naar het strand. Daar vormen ze zelf

In de vijfde klas hebben de leerlingen een uitwisseling met een

groepjes. In elk groepje zitten leerlingen van het Pascal

school in Venetië of met Sevilla, in Spanje. De buitenlandse leer-

College samen met leerlingen van de Europese School
Brussel. Aan het eind van de middag ligt het strand bij
Wijk aan Zee bezaaid met kunst gemaakt door internationale brugklasteams.

lingen komen een week bij ons op school en onze leerlingen gaan
later een week naar het buitenland. Slapen in een hotel? Welnee, je
krijgt onderdak bij de leerlingen thuis. Zo leer je pas echt hoe het
er ergens anders aan toe gaat. Op de foto wachten onze leerlingen
de Venetianen op Schiphol op.

< Frans en Engels
presentatie >

Eren, klas 2: ‘In de tweede klas hebben we de vakken Frans
en Engels samen. We hebben met elkaar vragen
verzonnen. Die zijn naar Engeland en naar Frankrijk

Wat van Nederland wil je aan buitenlandse gasten laten
zien? Waar ben je trots op? Hier nemen we onze gasten

opgestuurd. Toen hebben we antwoord gekregen. Van

mee naar Den Haag, het Binnenhof, waar het Neder-

de uitslag hebben we een verslag gemaakt. Als begin-

landse parlement ‘woont’. Voor de koning gaan we

nende wetenschappers werkten we met tussenkopjes:

natuurlijk ook even langs Paleis Noordeinde. Zelf bereid

‘abstracts’, ‘conclusie’, ‘reflectie’. Bij dit project moesten
we ook samenwerken en elkaar op de samenwerking
controleren. Het was leuk en goed om te doen.’

je een presentatie voor, die je in het Engels houdt. Dat
praat namelijk veel makkelijker met Spanjaarden en
Italianen.

Leerlingen die internationaal hebben gedaan noemen een paar voordelen:
Ú	ik weet goed wie ik ben, juist door de internationale contacten			
Ú ik heb een voorsprong ten aanzien van studie en werk				
Ú ik heb een bredere blik gekregen						
Ú ik kan goed organiseren							
Ú ik heb een betere talenkennis						
Ú ik kan Europees en internationaal denken 					
Ú ik kan goed samenwerken							
Ú ik ben sociaal vaardig							
Ú ik kan gemakkelijker studeren in het buitenland				
Ú ik heb mijn eigen cultuur beter leren kennen					
Ú ik kan goed omgaan met mensen uit andere culturen 				
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