
De brugklas: welk onderwijstype past?
Leerlingen met een havo/tl- of havoadvies zijn van 
harte welkom in de brugklas havo. 
Leerlingen met een havo/vwo-advies of een vwo-advies 
zijn van harte welkom in de brugklas atheneum.       

Alle leerlingen begeleiden we zo optimaal mogelijk om 
na een tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in 
havo 3 of atheneum 3. De informatie en de adviezen 
van de basisschool, zijn belangrijk voor het 
begeleidingstraject. Het advies van de basisschool is 
hierbij doorslaggevend. 

Tijdens de eerste maanden ligt vooral de nadruk op het 
leren leren van elk vak. Met behulp van kleine 
metingen tussendoor verzamel jij feedback van je 
docent op jouw groei voor dat vak. 
Op die manier zie je hoever je bent in het bereiken van 
je leerdoelen. Daarna komen pas grotere metingen 
(summatief) waarin je kunt laten zien waar je staat. 
Samen met je mentor, de docenten en je ouders kijk  
je iedere periode hoe het met je gaat.

Welke vakken?
In de tweejarige instroomperiode volgen de leerlingen 
allerlei verplichte vakken zoals Nederlands, Duits, 
Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 
biologie, nask (natuurkunde/scheikunde), CKV (drama, 
muziek en tekenen) en Lichamelijke Opvoeding.    

Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om versterkt 
talenonderwijs te volgen en internationaal 
gewaardeerde certificaten te behalen voor Frans 
(Delf Scolaire), Duits (Goethe) en Engels (Cambridge).

Extra aanbod
Naast het vaste programma kies je ook één keuzevak:
We bieden bij voldoende deelname, de volgende 
keuzevakken aan:
• Onderzoeken & Ontwerpen (O&O)
• Informatica
• Culturele en Kunstzinnige Vorming (de kunstfabriek)
• Sport & Lifestyle (kosten jaarlijks €65,00)

Je mag dit keuzevak zelf kiezen, dus je kiest een vak 
dat goed aansluit bij jouw interesse.
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Bij atheneum staat het vak Wetenschappelijke 
Vorming op het lesrooster. Het is een combinatie van 
kennis (wat je moet weten) en vaardigheden (wat je 
moet kunnen). Je gaat tijdens deze lessen aan de slag 
met thema’s en onderwerpen, die raakvlakken hebben 
met andere vakken, zoals duurzaamheid, gelijkheid, 
muziek, geluk en wetenschap.

Havo
Havoleerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het 
hoe en waarom willen weten. 
In de brugklas havo bieden wij onderwijs met 
afwisseling in werkvormen en met aandacht voor directe 
feedback van de docent op het werk van de leerling.   
Zo haalt de leerling zijn eigen leerdoelen en blijft de 
motivatie behouden. Zij krijgen een extra uur 
Nederlands en wiskunde per week. 
De havoleerlingen krijgen in de lessen een heldere 
structuur aangeboden met aandacht voor studie-
vaardigheden.

Keuzewerktijd (kwt)
Bij sommige vakken heb je misschien extra 
ondersteuning nodig. Je kunt dan een uur per week een 
extra (hulp)les krijgen voor één van de zaakvakken.   
We noemen dit keuzewerktijd.

Taalgerichte didactiek als de basis voor 
succes  
Het Porta Mosana College heeft een start gemaakt met 
een didactiek Taalgericht vakonderwijs (TVO). Doordat 
leerlingen veel zelf met (de taal van) het vak aan de 
slag moeten, beklijft de leerstof beter. 
TVO bestaat uit een breed scala aan activerende 
werkvormen, en is bedoeld om leerlingen taliger te 
maken tijdens alle lessen. Taal is een zaak van alle 
vakken, is het credo. De leerlingen worden met deze 
didactiek beter in de taal en kunnen daardoor de taal 
van het vak beter volgen; kortom, beter leren.

Mail naar Aleid van Bommel: 
a.vanbommel@stichtinglvo.nl - www.portamosana.nl




