
Porta Mosana College | Algemeen

Vijf onderwijsinrichtingen 

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

Persoonlijke aandacht in een veilig 
leerklimaat

Op Porta kan iedere leerling het beste uit zichzelf 
halen. Het versterken van jouw leerkracht en het 
stimuleren van jouw groei staat centraal in ons 
onderwijs. Je krijgt daarom ook de tijd om te 
groeien tijdens een tweejarige brugperiode.

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 en de docenten bieden je hulp als 
je vragen of een steuntje in de rug nodig hebt. 
Soms hebben leerlingen om gemotiveerd te 
blijven of om de stof beter onder de knie te 
krijgen extra hulp nodig. Dan staat het 
ondersteuningsteam klaar om die hulp te bieden 
die ze nodig hebben. 

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

Introductie

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan 
het begin van het schooljaar meteen op hun 
gemak voelen, start het schooljaar met een 
introductieprogramma. Zo kan iedereen 
kennismaken met zijn klasgenoten en de 
mentor en de weg leren vinden in het 
schoolgebouw.

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.

Contact

We vinden de contacten met de ouders heel 
belangrijk; de lijnen zijn kort.
Als leerling en ouder kun je over schoolzaken 
meepraten in de medezeggenschapsraad. 
We organiseren bij aanvang van elk schooljaar 
een kennismakingsavond met 
de mentor en in de loop van het jaar enkele 
ouderavonden waarop ouders met de mentor 
kunnen praten.

En verder...

Tweemaal per jaar zijn er projectdagen en 
activiteiten rondom een vakoverstijgend thema. 
Tot slot kunnen leerlingen deelnemen aan 
sportieve, culturele en sociale activiteiten zoals 
sporttoernooien en Open Podium.

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

Online informatieavond voor ouders over 
tweetalig havo, atheneum en gymnasium: 
Maandag 25 januari 2021 19.30 - 21.00 uur

Online informatieavond voor ouders over 
Nederlandstalig havo en atheneum:
Dinsdag 26 januari 2021  19.30 - 21.00 uur

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

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




