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“Spaans is een heel mooie taal (en makkelijker dan 
Frans en Duits) en de lessen zijn supergezellig. Verder 
is het natuurlijk superleuk en handig om Spaans te 
kunnen spreken wanneer je op vakantie in Spanje bent.”  
leerlingen van V6

De ouderbijdrage voor de internationale klas bedraagt € 200 per jaar.

Voor wie?
Kijk je verder dan Nederland alleen? Ben je geïnteres
seerd in andere landen en culturen? Lijkt het je leuk 
om straks je talen goed te kunnen gebruiken? Dan ben 
je welkom in de internationale klas van Spieringshoek. 

Over grenzen heen
Je krijgt vanaf de brugklas het vak Spaans. Dit is de 
derde wereldtaal en wordt door meer dan 500 miljoen 
mensen gesproken. Daarom hoort deze taal zeker thuis 
in een opleiding voor leerlingen die geïnteresseerd 
zijn in talen en culturen. Je leert de taal niet alleen 
verstaan, maar ook spreken, schrijven en lezen. Om 
hier nog beter in te worden, is er in de vierde klas een 
studiereis naar Spanje. In de lessen ben je op een cre
atieve manier bezig met de taal, onder meer door het 
schrijven van blogs en het maken van een fotoroman.
Tijdens de lessen Engels, Duits (vanaf de tweede klas), 
Frans en Spaans wordt er vooral gesproken in de 
moderne vreemde taal. Hierdoor word je ondergedom
peld in de taal en kun je sneller en beter in die taal 
communiceren. Het tempo en het niveau worden na
tuurlijk aangepast aan het leerjaar en het schooltype. 

Zien we je terug?
Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar de 
internationale klas? Verleg je grenzen dan in de 
internationale klas van Spieringshoek! 

Internationale klas Wereldburgers
Als je straks de moderne vreemde talen goed be
heerst, ben je goed voorbereid op je toekomst. Het 
opent wereldwijd deuren voor je. Voor veel vervolg
studies is het belangrijk om taalvaardig te zijn, omdat 
je studieboeken in het Engels of Duits geschreven 

Naast gewoon Frans, Spaans en Engels krijg je 
 versterkt  talenonderwijs (VTO) voor Frans, Spaans 
en Engels. Je verdiept je in de taal en cultuur van een 
land. Je leert de taal spreken en je leert ook iets over 
de leefgewoonten. Dat wordt ook bereikt door uit
wisselingen met scholen in België en Frankrijk, en  
in de tweede klas door een bezoek aan Cambridge. 
Tenslotte haal je in de derde klas internationaal 
 erkende diploma’s voor Engels (Anglia) en Frans (Delf), 
en in de bovenbouw voor Spaans (Dele). Hiermee kun 
je later op de hogeschool of universiteit je voordeel 
doen.

zijn of omdat je bijvoorbeeld stage gaat lopen in het 
buitenland. Je kunt op verzoek in de examenklas nog 
een extra Angliadiploma halen om een nog betere 
aansluiting te hebben op internationale studies of een 
baan in het buitenland.


