
Tweetalig onderwijs is 

echt iets voor JOU!
Meer informatie? Doe de test op: www.ikkiestto.nl!
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Tweetalig onderwijs houdt in dat je minstens 
de helft van je vakken in het Engels krijgt. 
Bijvoorbeeld biologie wordt Biology en 
geschiedenis wordt History. Het lesboek 
is in het Engels, de docent spreekt Engels 
en jij gaat dat dus ook leren.

Ons tweetalig onderwijs bereidt jou goed voor 
op een samenleving die steeds internationaler 
wordt. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, net 
als kennis van Europa en ervaring met landen 
om jou heen. 

In de onderbouw krijg je veel vakken in het 
Engels. Ruim 50% van al je lessen. In de 
bovenbouw wat minder, omdat je een 
eindexamen doet in het Nederlands. 

Sta jij op het punt om een 
school te kiezen?

Wil jij meer uit je middelbare schooltijd halen?

KIES DAN VOOR 
TWEETALIG ONDERWIJS!
Op het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg kun 

je tweetalig onderwijs volgen op havo- en vwo-niveau.

Porta Mosana College
Oude Molenweg 130
6228 XW Maastricht

T 043-356 58 56
E info@portamosana.nl
W www.portamosana.nl
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TTO gaat 

 van START!
Sinds 2005 kent het Porta Mosana College tweetalig onderwijs voor atheneum, 

sinds 2013 voor gymnasium, en vanaf 2019 gebruiken we al die ervaringen om 

ook voor havoleerlingen een tweetalige opleiding aan te bieden. Met een tweetalig 

havodiploma ben je heel goed voorbereid op vervolgstudies aan het 

Hoger Beroeps Onderwijs in binnen- en buitenland. Je hebt dan veel kennis 

en vaardigheden opgedaan om van zo’n studie een succes te maken! 

Waarom TTO?

“Toen ik naar de middelbare school ging, 
heb ik gekozen voor de opleiding tto. Ik vind 

het erg leuk op tto en heb al veel geleerd. 
Daarnaast doen we speciale dingen tijdens 

projectdagen en maken leuke uitstapjes. 
Ook als je zelf een leuk idee hebt voor een 
project wordt daar aandacht aan besteed. 

Ik heb een keer een geslaagde voorlichting 
gegeven over vluchtelingen. Zo kwam de 

actualiteit in de school.”

Is TTO iets voor mij?

Ben jij een leerling uit groep 8 die het 
maximale uit zijn middelbareschooltijd wil 
halen? Wil jij je goed voorbereiden op het 
studeren in een internationale omgeving? 
Dan is tweetalig onderwijs echt iets voor jou! 
Je hebt vooraf geen instapniveau Engels nodig 
om toegelaten te worden. Wel een stevig advies 
voor havo of vwo. 



Wat kun je 

verwachten?
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Veel lessen in de Engelse taal! Tijdens de eerste paar maanden word je stap voor stap geholpen om met de Engelse taal aan de slag te gaan bij veel vakken!

Fieldtrip England

Na een half jaar tto op het Porta trek je al de wijde 
wereld in. Met je klasgenoten ga je vier dagen naar 
Engeland. Daar ga je meteen aan de slag met wat 
je in het Engels hebt geleerd. Je bent actief bezig 
met excursies, speurtochten en theaterbezoek en 
je overnacht, samen met klasgenoten, bij Engelse 
gastgezinnen. Reken maar dat je Engels spreekt en 
dat je daar beter in wordt!

Phileas Fogg

Superleuk doe-theater komt naar school. Samen 
met Britse acteurs leer je overdag je rol in een echt 
Engels toneelstuk. Dezelfde middag speel je de rol 
van je leven. In het Engels!
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TTO in de 
 BOVENBOUW

Naast de voorbereidingen op 
het Nederlandstalige eindexamen 
is er nog een breed aanbod van 
Engelstalige vakken en projecten. 
Tto-leerlingen doen in de boven-
bouw mee aan verschillende 
internationale examens, zoals 
Cambridge Advanced Exam of 
Cambridge Proficiency Exam, 
Global Perspectives & Research 
(A-level) en het IB English 
Certificate. 

Onze tto-leerlingen voelen zich 
door de mix van vakkennis, 
academische vaardigheden, 
talenkennis en internationale 
oriëntatie goed voorbereid op 
hun vervolgonderwijs. 

Fieldtrip Valencia

Deze excursie in de bovenbouw staat helemaal in 
het teken van kennismaken met de Spaanse taal 
en Spaanse leeftijdgenoten. Een mix van cultuur en 
studeren aan een buitenlandse universiteit. 

Global Citizenship

Het Porta Mosana College organiseert meermaals 

per jaar projectdagen. Daarin heb je geen les, 

maar werk je aan vakoverstijgende opdrachten, 

binnen en buiten de school. Je leert op 

verschillende manieren na te denken over 

problemen en uitdagingen in Europa en in de 

rest van de wereld.
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BPS 
Begaafdheidsprofielschool

Iedere school kent slimme leerlingen die zich in de klas 

gaan vervelen op het moment dat ze niet of onvoldoende 

uitgedaagd worden.

Wij bieden je een verrijkingstraject aan als we samen met jou 

vinden dat je meer uitdaging nodig hebt dan een gemiddelde leerling. 

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan mag je twee uur per week 

aan een onderwerp werken in de vorm van een project. Welk 

onderwerp dit is, dat mag je helemaal zelf bepalen. Bijvoorbeeld 

programmeren, kleding ontwerpen, werken met een 3D-printer of een 

virtual reality bril etc. In juni presenteer jij en alle andere verrijkings-

leerlingen jouw project op de verrijkingsmarkt aan je ouders, 

vrienden, medeleerlingen en docenten. 

Soms heb je als (hoog)begaafde leerling extra ondersteuning 

nodig. Ook dat bieden wij op het Porta Mosana College. 

Je kunt dan extra begeleiding krijgen van een tutor. Deze helpt 

jou bijvoorbeeld met studievaardigheden, motivatie, 

onderpresteren of omgaan met hoogbegaafdheid. Wij vinden 

het belangrijk dat we jou zien en proberen te helpen met 

dat wat jij nodig hebt in jouw talentontwikkeling.

Meer weten over 

Porta Mosana College? 

Draai om!
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Je wordt een echte wereldburger

We bereiden jou voor op een internationale wereld. 

Een kennismaking met landen en mensen uit andere 

culturen geeft je een streepje voor. Je leert veel 

over de ander en over jezelf. In de lessen wordt 

aandacht besteed aan actuele en internationale 

onderwerpen. Ook bieden we je de mogelijkheid om 

mee te gaan met een uitwisseling of stedenreis. 

Zo gaan we in leerjaar drie naar Berlijn, een 

interessante stad met een rijke historie. 

Een mooie afsluiting van de onderbouw.

 Als Unescoschool werk je aan thema’s als 

kinderrechten, duurzaamheid en culturele 

diversiteit. In de brugklas wordt het spel 

‘een culturele reis rond de wereld’ 

gespeeld waarin je op een leuke 

manier kennis maakt met Unesco.

WAT NOG MEER?

We willen dat je een fijne tijd hebt samen met je 

vrienden en vriendinnen. Daarom organiseren we 

allerlei activiteiten zoals disco, open podium, 

kerstconcert en sporttoernooien.

MEER WETEN OVER 
TWEETALIG ONDERWIJS? 

DRAAI OM!
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Je krijgt de tijd om te groeien in een tweejarige 

brugperiode. Tijdens de eerste maanden ligt de nadruk 

op “leren leren” per vak. De mentor en de vakdocenten 

helpen je daarbij. Ze leren je zelfstandig te werken en 

geven je feedback over je hoe je werkt, waarin je goed 

bent en wat je nog moeilijk vindt en hoe je dat kunt 

verbeteren. 

We willen dat je het beste uit jezelf kan halen. De havoleerlingen in leerjaar 1 

en 2 krijgen naast alle reguliere lessen twee uur extra per week “leren leren”. 

Je leert 21ste-eeuwse (studie)vaardigheden, waarin de kernvakken Neder-

lands, Engels en wiskunde centraal staan.

Extra uren leren leren op havo
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In een tweejarige brugperiode



Wil je graag een baan in het bedrijfsleven en hou je van ondernemen? 

Of wil je meer weten over actuele economische vraagstukken? Dan kun je 

in de bovenbouw kiezen voor de VECON gecertificeerde Businesschool. 

Hierbij werken we samen met bedrijven en universiteiten. 

Naast de gewone lessen Lichamelijke 

Opvoeding kunnen leerlingen kiezen 

voor Sport & Lifestyle in de onderbouw 

en in de bovenbouw Bewegen, Sport 

en Maatschappij (BSM). Topsporters 

hebben faciliteiten waardoor ze studie 

en topsport zo goed mogelijk kunnen 

combineren.
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Je kiest je eigen keuzevak:

  Ben je creatief?
  Bij het keuzevak kunstfabriek ben je praktisch bezig met muziek, 

  film, schilderen, theater.

  
  Wil je scoren?
  Bij Sport & Lifestyle maak je kennis met allerlei soorten sport.

  Los je problemen op en werk je graag in groepjes?
  Bij Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) ben je samen creatief om oplossingen 

  te zoeken voor  een probleem.

  Theoretisch en praktisch bezig zijn?
  Dit kan in het keuzevak informatica door een website te bouwen of een 

  game te ontwikkelen.

Als je havo of vwo kiest kun je in de onderbouw een 
certificaat voor versterkt Frans of versterkt Duits 
halen en in de bovenbouw een certificaat voor 
versterkt Engels. Hiermee heb je een voorsprong 
bij je vervolgopleiding en voor je toekomstige baan.
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Het vak wetenschappelijke vorming op atheneum is een combinatie van kennis en 

vaardigheden. Je gaat aan de slag met thema’s als duurzaamheid, gelijkheid en futurologie.

Bèta profilering
Meer dan 60% van onze havo en vwo-leerlingen op onze school kiest in de bovenbouw 

een bètaprofiel. Het Porta Mosana College heeft een modern sciencelab en werkt samen 

met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld DSM) en universiteiten (Maastricht, Aken, Eindhoven). 

Samen met Maastricht University werken we aan een programma rondom Life Sciences, 

dat veel biedt aan leerlingen die interesse hebben in bijvoorbeeld een studie geneeskunde. 

WETENSCHAPPELIJKE VORMING

Zoek je uitdaging?



HEY! LEERLINGEN 
      VAN GROEP 

Heb jij ook zo’n zin in de brugklas?

Je gaat nieuwe vakken leren en ontdekken onder 

vakkundige begeleiding van docenten en de mentor. 

Je maakt nieuwe vrienden en vriendinnen.

Voor elke leerling een
eigen plek

Op het Porta valt wat te kiezen: havo, atheneum, 

en tweetalig havo, atheneum en gymnasium. 

We bereiden je goed voor op het HBO of de 

universiteit. Het is belangrijk dat je de opleiding 

kiest die bij je past. 

Welk advies?

Met een havo/tl- of een havo advies ben je van harte welkom in de 

brugklas havo en met een havo/vwo- of vwo advies in de brugklas 

atheneum.
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www.portamosana.nl


