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The International School Hilversum
The International School Hilversum maakt deel uit van de Stichting Verenigde
scholen J.A. Alberdingk Thijm. De School is geaccrediteerd door het International
Baccalaureate, The Council of International Schools en de North England
Association of Schools and Colleges.

Learning through diversity

Learning through diversity

The world at your feet

Extra curricular activities

Laptops

Tweetalig VWO
Ben je op zoek naar een uitdaging en

Niet alleen spreek je in korte tijd

In de eerste twee jaar neem je deel

Op de Internationale School Hilversum
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Service and action
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Diploma
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Daarnaast leren wij je analytisch en

snel spreken – ook als het niet je

kritisch na te denken. Daarvoor ben

moedertaal is. Op die manier kunnen

je nieuwsgierig van aard, neem je

Vanaf de eerste klas organiseren alle

The International School Hilversum

we met elkaar communiceren en elkaar

initiatief en durf je risico’s te nemen.
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is een International Baccalaureate
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World
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Baccalaureate

medeleerlingen op de planken in een

kunt studeren, plannen, samenwerken
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