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VIJF ONDERWIJSRICHTINGEN
Leerlingen met een havo/tl-, havo-, havo/vwo- of 
vwo-advies zijn van harte welkom op de locatie aan 
de Oude Molenweg. Voor elke leerling die van de 
basisschool komt heeft het Porta Mosana College 
een eigen plek.

We bieden de volgende onderwijsrichtingen aan:
- havo
- atheneum
- tweetalig (tto) havo
- tweetalig (tto) atheneum
- tweetalig (tto) gymnasium

BEGELEIDING
Kleine teams van mentoren en vakdocenten van elke 
onderwijsrichting zijn verantwoordelijk voor het 
onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Op 
deze manier houden we de school veilig en 
overzichtelijk. De teamleden kennen hun leerlingen 
goed; ze weten hoe je werkt, waarin je goed bent en 
wat je nog moeilijk vindt. De mentoren, docenten en 
het zorgteam bieden je hulp als je een steuntje in de 
rug nodig hebt. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je het 
diploma haalt dat het beste bij je past. Ook leren we 
je zelfstandig te werken en om met respect met 
elkaar om te gaan.

Het Porta Mosana College is een openbare school. 
We hebben aandacht voor normen, waarden en 
sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk hoe 
we met elkaar omgaan en we bereiden je goed voor 
op de maatschappij. Iedereen, ongeacht zijn of haar 
levensovertuiging, is welkom.

Als leerling en ouder kun je over schoolzaken 
meepraten in de medezeggenschapsraad, 
leerlingenraad, klankbordgroep of ouderraad.

Een goede sfeer en een gezellige veilige omgeving 
zijn de basis voor goede studieresultaten en 
persoonlijke groei.

MEER INFORMATIE
Online Open dag:
Zaterdag 23 januari 2021, tijdstip 10.00 - 14.00 uur.

Online informatieavond voor ouders over 
tweetalig havo, atheneum en gymnasium: 
Maandag 25 januari 2021, aanvang 19.30 uur.

Online informatieavond voor ouders over 
Nederlandstalig havo en atheneum:
Dinsdag 26 januari 2021, aanvang 19.30 uur.

Online proeflessenmiddag voor leerlingen van 
groep 8: Woensdag 27 januari 2021, tijdstip 13.30 - 
15.30 uur.   

Voor meer info: mail naar Aleid van Bommel:  
a.vanbommel@stichtinglvo.nl
www.portamosana.nl




