
Wij zijn er

  voor jou!

“Ik haal 

goede cijfers 

en ik weet 

dat ik het 

kan!”

“Ik ga nu 

met plezier 

naar 
school”



en is het duidelijk bij wie je moet zijn voor vragen. Veel lessen krijg je van je eigen mentor. 
Het rooster staat vast en zorgt voor voorspelbaar heid, structuur en duidelijkheid. Er is een 
klein team van docenten en in totaal zijn er maximaal zestig leerlingen bij de TTV.

WAT LEER JE ALLEMAAL BIJ DE TTV?
 De vakken taal en rekenen: hier is extra veel aandacht voor.
 Andere vakken, zoals mens en maatschappij, mens en natuur, lichamelijke opvoeding, 

rots en water, theater, creatief, projecten, gastlessen, 
expertiselessen en studievaardigheidslessen.

 Zelfstandig worden. 
 Plannen en organiseren. 
 Vertrouwen in je eigen kunnen.
 Sociaal sterk worden.
 Samenwerken.

HOE – AANMELDEN?
Je meldt je aan bij het Reeshof College, De Rooi Pannen, 
Campus 013, Durendael of Cambreur College. Deze zgn. 
thuisscholen werken samen met de TTV. De thuisschool overlegt 
met de basisschool en bepaalt of je start op de TTV. De aanmelding  
bij de TTV wordt door de thuisschool gedaan. Als leerling sta en  
blijf je ingeschreven bij de thuisschool en ben je te gast bij de TTV.
De TTV duurt twee jaar. Als je klaar bent, begin je in het derde jaar  
van de vmbo-school waar je al staat ingeschreven. Ben je eerder klaar?  
Dan ga je gewoon eerder naar je thuisschool.

Wij zijn er voor jou!

Alle leerlingen verdienen het beste onderwijs. Dus jij ook. Daarom zijn wij er 
voor je. Met persoonlijke aandacht, duidelijke lessen en volop vertrouwen. Dat is 
de Tilburgse TussenVoorziening, in het kort: de TTV. Voor iedere vmbo-leerling 
die nog wat extra hulp kan gebruiken. 

VOOR WIE?
Leerlingen die vanuit groep 8 het advies VMBO basis of kader mét LWOO (leerwegonder-
steuning) hebben gekregen en voor wie de stap naar de reguliere VMBO-school nu nog iets 
te groot is. Je bent leerbaar, wilt je graag verder ontwikkelen en er zijn uiteindelijk goede 
kansen op een diploma binnen een reguliere VMBO-school: 
het Reeshof College,  De Rooi Pannen, Campus 013, 
Durendael en Cambreur College. De TTV helpt jou 
om deze stap te maken.

WAAR?
Wij zitten in het schoolgebouw in de Schout 
Backstraat 37 in Tilburg (Zorgvlied). Met de TTV 
hebben we de bovenste verdieping; een gang met 
acht lokalen. We maken ook gebruik van het school-
plein, de aula, de gymzaal en een aantal  
praktijklokalen in het gebouw.

WAT DOEN WE BIJ DE TTV?
We geven op een positieve manier les en met veel aandacht  
voor jou. De klassen van de TTV zijn daarom klein. Ze bestaan uit 
groepen van maximaal vijftien leerlingen. Elke leerling heeft een 
eigen mentor. Je ziet je mentor altijd aan het begin en eind van de 
dag tijdens het mentoruur. Zo krijg je altijd veel aandacht 

“Als ik 

vragen heb, 

is mijn mentor 

er  altijd”“Laat die 

vmbo-school 

maar komen: 

ik ben er 

klaar voor”



LEER DE TTV KENNEN!

Leer de TTV beter kennen op de volgende dagen:

 Tijdens de regiovoorlichtingen van de  

reguliere VMBO-scholen – de TTV is er ook.

 Dinsdag 5 februari 2019 (19.00 uur): 

Informatieavond voor ouders groep 8 

 Vrijdag 15 februari 2019 (15.00-18.00 uur): 

Open middag TTV 

 Donderdag 20 juni 2019 (13.30-15.00 uur): 

Kennismakingsmiddag nieuwe TTV-leerlingen

CONTACT
www.tilburgsetussenvoorziening.nl

Locatieleider: Anke Carels 

acarels@tilburgsetv.nl

06 - 295 483 16 


