
Infoavond tto 1           26-08-2019



programma

19.00u-19.45u
tto havo + tto gym
plenaire informatie over tto

20.00u-21.00u
ouders tto 1: 
meet & greet ouders/mentor

20.00u-20.45u
tto ath
plenaire informatie over tto

21.00u-22.00u
ouders tto 1: 
meet & greet ouders/mentor





even voorstellen

Mentoren tto 1:

1. MGT1A Sander Hamelers
2. MGT1B Marja Teeninga
3. MAT1C   Odette Limpens
4. MAT1D   Petra Peerboom/Marian Lemmink
5. MAT1E William Spinder
6. MHT1F Odylle Mulder
7. MHT1G Demi Koerts

coördinator tto :  Casper Gardeniers

teamleider tto 1, 2, 3 :  Ben Perry



De pdf van deze presentatie 

wordt via mail aan u verstuurd.



Tweetalig onderwijs op het 
Porta Mosana College

Een uitdagende en 

internationaal georiënteerde 

21e eeuwse vooropleiding



leerlingprofiel tto

 Bilingual attitude 

(gebruik van Engelse taal tijdens tto lessen)

 Studiehouding / study attitude rubric 

 E.I.O. (wereldburgerschap)

(Europese & Internationale Oriëntatie)

 Academische vaardigheden (GTO, ATO)

 21e eeuwse vaardigheden (HTO)



Europese en internationale 
oriëntatie

(wereldburgerschap)

EIO

studie houding 

(vanuit vakken en 
burgerschapsvorming)

Study Attitude

Academic attitude

21st century skills
academische houding en     
21e eeuwse vaardigheden

Bilingual  Attitude
tweetaligheid tijdens de lessen

CLIL 

Content Language and 
Integrated learning

leerlingprofiel tto



CLIL

Content = > vakinhoud

Language= > learning through another language 

Integrated 

Learning = > d.m.v. een activerende vakdidactiek 

in de Engels gesproken vakken 

gelijktijdig taal en vakkennis 

verwerven

>



Engelstalige vakken 
tto onderbouw

English (B2 CEFR) Arts

Geography Drama

History Music

Biology Physical Education

Science

Personal Learning and Thinking Skills (PLTS)

(HTO)



Nederlandstalige vakken 
tto onderbouw

Nederlands

Wiskunde 

Grieks & Latijn (tto gym)

Frans & Duits  :  doeltaal = voertaal

Wetenschappelijke vorming (tto gym en tto ath)

Keuzevak



tto leerlijn 
Engels IB               

English

C1                            
Cambridge Advanced 

English (CAE)

B2                                                       
tto Junior College 

tto 5-6

tto 4

tto 1-3



 Onderdompeling in Engelse taal en cultuur 
gedurende 4 dagen in maart 2020

Fieldtrip England



Onderwijsontwikkeling 
leerjaar 1,2

Growth 
mindset

Building 
Learning 
Power

Formatieve 
evaluatie

 start vanuit positieve 
psychologie; denken 
vanuit growth mindset 

 vergroten ‘leer-kracht’ 
leerlingen (Building 
Learning Power) > 
talentontwikkeling

 formatieve evaluatie 
als middel om dit in de 
praktijk te brengen



Carol Dweck:

Fixed Mindset            Growth Mindset

vaststaande mindset 

op groei gericht mindset



Leren vanuit de Growth Mindset gedachte



Guy Claxton:

Building Learning Power

Leerkracht ontwikkelen





Meer aandacht voor leerstrategieën en 
voor vaardigheden die het leerproces 
stimuleren en begeleiden



Dylan Wiliam:

meten m.b.v. 

 formatieve en

 summatieve 
evaluatie 

meten om het 
leren te sturen!



Het leren sturen d.m.v. feedback 
i.p.v. cijfers





samenvatting:

Meten van leeropbrengsten:

• Doel: 
voortgangsmeting en 
mogelijk tot feedback, 
feed up en feed 
forward 

• cijfer en feedback

Formatief

• Doelen: meten van 
behaalde leerdoelen, 
determineren en 
certificeren

• cijfer en feedback

Summatief



Meting van de voortgang

 m.b.v. een toetsmatrijs 

 WETEN – SNAPPEN - DOEN

 Feedback genoteerd op de meting

 meting met feedback mee naar huis

 leerling is eigenaar van eigen voortgangsportfolio

 dus eigenaar van eigen groei



Meting van de voortgang

leerling

mentorOuders



leerjaar 1,2 samengevat

 periode 1: leren leren per vak; formatieve 
metingen 

 vanaf periode 2: formatieve en summatieve 
metingen met cijfers; 

 formatief meten om groei in beeld te krijgen 

 feedback en interventies om het leren te 
sturen

 beoordelen op leerdoelen m.b.v. rubrics



Keuzevakken

1. Informatiekunde

2. Kunstfabriek

3. O&O (Onderzoeken en ontwerpen)

4. Sport & Lifestyle

Start vanaf periode 2

2 uur per week



Keuzewerktijd (kwt)

 Kwt is vanaf periode 2 ingeroosterd; 1u per 
week

 Kwt is bedoeld voor leerlingen die verlengde 
instructie nodig hebben; wie dat niet nodig 
heeft, mag dus naar huis;

 op basis van alle beschikbare gegevens 
kiest de leerling mede op advies van docent 
en mentor voor kwt; 

 Kwt betreft de kernvakken Ne, En, wi,

aangevuld met Geo, Du, Fa, La/Gr, science.



Begroting voor leerjaar 1:

les per week HTO ATO GTO

periode 1 29,5 29,5 30,5

periode 2,3,4 32,5 32,5 33,5

111% 111% 113%

Onderwijstijd



Begroting ouderbijdrage tto 2019



Begroting ouderbijdrage tto 2019

30% leskosten bovenbouw

25% leskosten onderbouw

10%
scholing/deskundigheidsbevordering

11% coördinatie

7% examenkosten

3% excursies/projecten

3% onderwijsontwikkelingen & ICT

2% studie-/lesmateriaal

2% talentontwikkeling

2% public speech/debating

2% communicatie

2% rest / diversen

1% contributies

______

€400,-



Begroting ouderbijdrage tto 2019



Stichting Leergeld 

Maastricht & 

Heuvelland
Informatieavonden voor ouders



DOELSTELLING

Alle kinderen doen mee

aan schoolactiviteiten

aan sport en cultuur buiten 
school

met een fiets of een laptop

ook als het inkomen van de 
ouders daarbij een 
probleem is



DEELNAME CRITERIA

Kinderen van 4 tot 18 jaar

 Inkomen ouders tot 110% van 
het bijstandsniveau

110% van het bijstandsniveau:

Gezin:  € 1611,58 per maand

Alleenstaande ouder: € 1127,50 
per maand



VERGOEDING

 Leergeld in principe maximaal 

€ 200  per jaar per kind in het 

basisonderwijs   

€ 300 per jaar per kind in het voortgezet 

onderwijs 

 Categorieën:

Onderwijs: ouderbijdrage, schoolreizen

Welzijn: scouting, kindervakantieweek



VERGOEDING

Intermediair voor andere instanties

Jeugdfonds Sport

lidmaatschap + materialen

maximaal € 225 per jaar per kind

Jeugdfonds Cultuur: 

lidmaatschap harmonie, lessen 
dans

maximaal € 420 per jaar per kind



VERGOEDING

Ook intermediair voor

Fietsbank

fietsen

Laptops

Nationaal Fonds Kinderhulp

Aanvulling bij reizen, 
brillen …



WELKE GEMEENTEN 

DOEN MEE?

Maastricht

Eijsden-Margraten

Meerssen

Valkenburg aan de Geul

Gulpen-Wittem

Vaals



AANVRAAGPROCEDURE

Ouder/verzorger/een ondersteunende 

hulpverlener vult het aanvraagformulier 

in op de website 

www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

en verzendt het met een druk op de knop

Ontvangstbevestiging en beschrijving van 

vervolg van de aanvraagprocedure

http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/


AANVRAAGPROCEDURE

 Een intermediair komt binnen vier weken 
op huisbezoek.

Ouders krijgen informatie over de 
mogelijkheden van Leergeld.

Ouders moeten een bewijs van inkomen 
overleggen.

 Als ouders na een jaar weer een aanvraag 
doen, moet wederom zo’n bewijs 
afgegeven worden.



Tenslotte

Oudervereniging

Denkt u met ons mee?



Tenslotte

Ouderklankbordgroep leerjaar 1,2,3:

 Di  05-11,  20.00u-21.30u

 Di  31-03,  20.00u-21.30u

Denkt u met ons mee?



Specialisten gezocht!

 Wat zoeken de verrijkingscoördinatoren?

Ouders en bekenden met passie voor hun vak!

Een korte presentatie op vrijdagmiddag 4 oktober 2019 
(14.00 – 15.30 uur)

Tijd voor mailcontact en eventueel 2 à 3 afspraken met een 
leerling door het jaar heen.

 Wat bieden de verrijkingsleerlingen? 
Een enthousiast publiek van leerlingen

Een project om trots op te zijn 

aanmelden bij: Pauline Mol
p.mol@stichtinglvo.nl

44



e-mail adressen:

vragen over Magister: 

magister@hv.portamosana.nl

vragen over itslearning:

itslearning@portamosana.nl

aanmelden klankbordgroep: 

c.gardeniers@stichtinglvo.nl

aanmelden verrijkingsmarkt

p.mol@stichtinglvo.nl



Kennismaking met de mentor
meet & greet ouders in lokaal:

210 MGT1A Sander Hamelers
211 MGT1B Marja Teeninga
203 MAT1C Odette Limpens
205 MAT1D  Petra Peerboom/Marian Lemmink
206 MAT1E William Spinder
116 MHT1F Odylle Mulder
110 MHT1G Demi Koerts


