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EVEN VOORSTELLEN



Veelzijdig Porta

Nederlandstalig: Tweetalig (tto):

• Havo

• Atheneum

• Havo

• Atheneum

• Gymnasium



Veelzijdig Porta

Tweejarige
brugklas

Taalgericht
vakonderwijs

InternationaliseringSportvriendelijk

Begaafdheids-
profielschool (BPS)



Breed onderwijsaanbod:
5 onderwijsrichtingen

1.havo havo advies of ‘stevig’ 
tl/h advies 

2.tto havo ‘stevig’ havo advies

3.atheneum h/v advies of vwo 
advies

4.tto atheneum ‘stevig’ vwo advies

5.tto gymnasium ‘stevig’ vwo advies



tto = ruim 50% van de lessen in het Engels.

tto = vakinhoud en taalles worden 
geïntegreerd.

tto = veel aandacht voor internationale 
burgerschapsvorming.

tto = extra internationale certificaten van 
en Cambridge International en 
International Baccalaureate.

even inzoomen op tto…



Onderwijsontwikkeling (Nederlandstalig en tto)
havo en vwo leerjaar 1 & 2 PMC

Growth  
mindset
Carol Dweck

Building 
Learning 
Power
Guy Claxton

formatieve en 
summatieve 
evaluatie
Dylan Wiliam

 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



Voorbeelden Fixed mindset Growth mindset

Geloof Intelligentie is 
aangeboren. 

Intelligentie is 
veranderbaar door 
inspanning en 
effectieve
leerstrategieën. 

Reactie
op 
fouten

Gezien als
indicatie van 
gebrek aan
talent.

Gezien als een
indicatie dat meer
inspanning of betere
leerstrategie nodig
zijn.



Leerkracht ontwikkelen – Building Learning Power



Growth Mindset



Meten stuurt het leren

• Doel: voortgang 
meten gericht op 
feedback op leren

Formatief

meten

• Doel: leerdoelen 
meten gericht op 
determineren

Summatief

meten 



Meten stuurt het leren 

➢ toetsen m.b.v. een vaste indeling over 
WETEN, SNAPPEN en DOEN;

➢ bedoeld om de leerling meer inzicht te 
geven in zijn eigen leerproces;

➢ zo wordt een leerling meer eigenaar van zijn 
eigen groei;



Meten stuurt het leren 

En daar helpen wij natuurlijk bij, door 
leerlingen …

…te leren hulpvragen te stellen, 

…te leren keuzes te maken, 

…te leren naar zichzelf te kijken.



➢ elke leerling heeft een mentor

➢ wekelijks ingeroosterd 
begeleidingsuur

➢ professionele afdeling zorg en 
begeleiding

Persoonlijke begeleiding

+



Keuzevakken 
(2 uur per week)

De Kunstfabriek

O&O – versterkt bèta

Sport & Lifestyle

Informatica



Keuzevak: de Kunstfabriek

Hou je van muziek, 
tekenen, toneel, film 
fotografie, gedichten, 
verhalen? 

Dan is de kunstfabriek 
iets voor jou!

Maak je eigen kunstwerk, 
alleen of samen.

Op papier, in film, toneel, 
muziek.



Keuzevak: O&O – Onderzoeken en Ontwerpen

Los je graag problemen op en 
werk je graag in groepjes?

Samen onderzoek doen, 
plannen maken en presenteren, 
opdrachten uit de praktijk van 
natuurkunde, biologie en 
techniek, creatieve oplossingen 
bedenken voor alledaagse 
problemen
Voorbeelden:

 ontwerp een spel over diabetes

 ontwerp een speeltuin op de groene loper  

 onderzoek manieren om water te zuiveren



keuzevak
Sport & Lifestyle

Sport en lifestyle gaat over actief 
bewegen en een gezonde lifestyle.

Hou je van bewegen en actief zijn?   
Dan is Sport en lifestyle wat voor 
jou!

Je maakt kennis met andere 
sporttakken dan in de lessen LO. 
Bijv. rugby, break- en streetdance, 
judo, schaatsen, fitness en 
spinning, capoeira. We maken ook 
gebruik van andere 
accommodaties dan op school. 

S&L is een goede basis voor 
Bewegen sport en Maatschappij
(BSM) in de BB 



Keuzevak: Informatica

Een vak met theorie en praktijk in 
het computerlokaal.

Leren door doen staat centraal!

Voorbeelden:

 Een website bouwen met HTML5 
en CSS.

 Werken alleen of in tweetallen.

 Zelf een game ontwikkelen.

Informatica heeft raakvlakken met 
andere vakken en geeft je een 
voorsprong op de toekomst.



Wetenschappelijke vorming 
(vwo)

 Voorbereiding op universiteit of hogeschool

 Combi van kennis en vaardigheden 

 Aangeboden door meerdere leraren (co-teaching)

 Thematisch onderwijs: 

 Onderwerpen: wetenschap, geluk, duurzaamheid, futurologie, 
schoonheid)

 Wat zijn feiten en meningen?

 Wat is objectief en subjectief?

 Hoe maak je hoofd-en deel vragen?

 Hoe zet je een onderzoek op? 

 Praktisch, presentaties , filmpjes 



Nieuw vak op havo: leren-leren 
vanuit de kernvakken, Nederlands, 
Engels, wiskunde.

Nieuw vak op tto havo: 
Personal Learning and Thinking 
Skills 



Begaafdheids Profiel School (BPS)

even inzoomen



 Het PMC biedt kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en begeleiding aan leerlingen met 
een begaafdheidsprofiel

 Sinds 2009 is het PMC officieel 
BegaafdheidsProfielSchool (BPS) 



3 pijlers binnen onderwijs voor 
leerlingen met een begaafdheidsprofiel 

 verrijken d.m.v. een verrijkingstraject.

 verzorgen d.m.v. een Persoonlijk Ontwikkelings
Plan-traject.

 verbroederen door (hoog)begaafde leerlingen 
gericht met elkaar in contact te brengen.



➢ 25-01 Open Dag voor 
leerlingen en ouders

➢ 27-01 infoavond ouders tto havo, ath, gym

➢ 28-01 infoavond ouders havo, ath

➢ 29-01 proeflessenmiddag leerlingen

Dit zijn de komende voorlichtingsactiviteiten waarop 
u en/of uw kind van harte welkom zijn op onze 

school:



Heeft u nog vragen?  

 Zie ook www.portamosana.nl

 Email : info@portamosana.nl

http://www.portamosana.nl/


TOT ZIENS OP PORTA


