Open dag: 30 januari 2021
Proeflessen: 3 februari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur
Informatieavond: 2 februari 2021

BONNEFANTEN COLLEGE
Open dag: 9 januari 2021
Proeflessen: 20 januari 2021 van 13.15 tot 15.30 uur
Informatieavond: 12 januari 2021

PORTA MOSANA COLLEGE
Open dag: 23 januari 2021
Proeflessen: 27 januari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur
Informatieavond: 25 januari 2021 (tto) en
26 januari 2021 (havo, atheneum)

SINT-MAARTENSCOLLEGE
Open dag: 16 januari 2021
Informatieavond: 19 januari 2021 om 19.30 uur
Proeflessen: 10 februari 2021

STELLA MARIS COLLEGE
Open dag: 6 februari 2021
Proeflessen: 24 februari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur
Informatieavond: 9 februari 2021

TERRA NIGRA
Inloopdagen: 11 t/m 13 november 2020
Inloopweek: 9 t/m 11 februari 2021 van 9:00 tot 12:00 uur
Proeflessen: 9 juni 2021

VMBO MAASTRICHT
Open dag: 23 januari 2021
Proeflessen: 27 januari 2021 van 13.30 tot 15.30 uur
Informatieavond: 26 januari 2021

Foto: Guy Houben

VOORTGEZET
ONDERWIJS

IN MAASTRICHT EN MEERSSEN
Toekomstige huisvesting middelbare scholen
in Maastricht en Meerssen
Om ervoor te zorgen dat onze scholen meebewegen in de
eisen die de ontwikkeling van het toekomstig onderwijs stelt,
wordt het onderwijs in Maastricht en Meerssen opnieuw
ingericht. Hoe zorgen we ervoor dat gebouwen geschikt zijn
voor goed en modern onderwijs, niet alleen nu maar ook
over twintig jaar? Hoeveel ruimte is er nodig en wat is de
beste locatie? Op welke manier kunnen gebouwen duurzaam
gerenoveerd worden of creëren we energie-neutrale
nieuwbouw? Samen met de gemeente zoeken we naar
goede oplossingen.
Stella Maris College wordt brede school in Meerssen
Het Stella Maris College in Valkenburg verhuist vanaf schooljaar
2021-2022 naar Meerssen. Zo ontstaat er in Meerssen een brede
scholengemeenschap waar leerlingen van vmbo-basis tot en
met gymnasium samen leren, ontdekken en doen.
Voortgezet onderwijs in Oost
Het Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege en VMBO
Maastricht gaan in de toekomst steeds intensiever samenwerken.
Over een paar jaar komt er een gezamenlijke, moderne
huisvesting aan of nabij de Groene Loper, een campus met
meerdere gebouwen. Zo behouden we de kleinschalige sfeer
en blijft de onderwijslocatie overzichtelijk.

Foto: Guy Houben

BERNARD LIEVEGOED COLLEGE

Nu én in de toekomst

VANAF
AR
SCHOOLJA
2021-2022

ALLE BIJEENKOMSTEN WORDEN
CORONAPROOF GEORGANISEERD.
WIL JE WETEN HOE? KIJK DAN OP
DE WEBSITE VAN DE SCHOOL.

Deze folder is een uitgave van de middelbare
scholen in Maastricht en Meerssen.
LVO regio Zuidwest, Postbus 3731, 6202 NS Maastricht

Open dagen,
informatieavonden
en proeflessen

Kinderen en hun ouders uit Maastricht, Meerssen
en omstreken kunnen kiezen uit een breed
voortgezet onderwijsaanbod aan weerszijden van
de Maas. In onze brede schoolgemeenschappen
en de praktijkschool verzorgen wij het voortgezet
onderwijs in de stad. Hoe zien de middelbare
scholen in Maastricht en Meerssen er in de
toekomst uit?

Elke school in Maastricht en
Meerssen staat voor goed,
eigentijds en toekomstgericht
onderwijs in een veilige en
aantrekkelijke (leer)omgeving.

VOORTGEZET
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IN MAASTRICHT EN MEERSSEN

Bonnefanten College brede school in West
Op het Bonnefanten College hebben we intensief contact
en een goede relatie met onze leerlingen. Vanuit onze
kernwaarden vinden wij samenwerking essentieel. Samen met
onze medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere
partners bouwen wij aan het Bonnefanten College waar elke
leerling en medewerker zich prettig voelt.
Bernard Lievegoed College
Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij het Bernard Lievegoed College.
Het Bernard Lievegoed College is een vrije school waar
we leerlingen intellectueel, creatief, ambachtelijk en
sociaal uitdagen. In de toekomst willen wij een brede
scholengemeenschap zijn waar naast vmbo-tl, havo en vwo,
ook plek is voor vmbo-basis en -kaderleerlingen.
Praktijkonderwijs verhuist naar Oost
Het praktijkonderwijs van Terra Nigra ligt over een paar
jaar dichter bij het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven
in Maastricht-Oost. Zo kunnen leerlingen makkelijker
samenwerken met het vmbo en het mbo.
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VOORTGEZET ONDERWIJS

STELLA MARIS
COLLEGE

VMBO
MAASTRICHT

vmbo-basis - vmbo-kader - vmbo-gl - mavo havo - atheneum - gymnasium

vmbo-basis - vmbo-kader - vmbo-gl

IN MAASTRICHT EN MEERSSEN

BONNEFANTEN
COLLEGE

SINT-MAARTENSCOLLEGE

vmbo-basis - vmbo-kader - vmbo-gl - mavo havo - atheneum

mavo - havo - atheneum - gymnasium

Het Bonnefanten College stelt de individuele leerling centraal. We staan
voor goed onderwijs voor iedereen in Maastricht West. Het Bonnefanten
College biedt breed onderwijs aan voor alle leerlingen, gericht op het
ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben op
school, in hun omgeving en in de vervolgloopbaan. Samen met ouders/
verzorgers bieden we leerlingen hierbij de juiste ondersteuning.
Eenhoornsingel 100 / 043 354 12 34
info@bonnefantencollege.nl / www.bonnefantencollege.nl

Het Sint-Maartenscollege heeft een gedegen en gestructureerd
onderwijsaanbod met een brede vorming, waaronder ook het (klassiek)
gymnasium, econasium en sterk georiënteerd bèta-onderwijs. Wij bieden
de leerling een basis voor een leven lang leren in een warm en veilig
schoolklimaat. Ons onderwijs is docent-gestuurd. Wij leiden op tot
zelfstandigheid in persoonlijk handelen en leren.

Het Stella Maris College in Meerssen biedt leerlingen ruimte om zich
te ontwikkelen en ontplooien in een veilige, warme en inspirerende
omgeving. Wij dagen leerlingen uit nieuwsgierig te zijn en zichzelf
en de maatschappij met een open houding te ontdekken.

Bij het VMBO Maastricht ontwikkelen leerlingen hun talenten en
stimuleren we vakmanschap. We hebben een breed aanbod aan
profielen en keuzevakken. We werken samen met het mbo en het
bedrijfsleven en bereiden leerlingen op die manier goed voor op
het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Parallelweg 56, Meerssen / 043 358 61 00
info@stellamariscollege.nl / www.stellamariscollege.nl

Bemelerweg 1 / 043 352 68 68
vmbo@lvomaastricht.nl / www.vmbomaastricht.nl

Noormannensingel 50 / 043 352 67 00
mhv@sint-maartenscollege.nl
www.sint-maartenscollege.nl

PORTA MOSANA
COLLEGE
STELLA MARIS
COLLEGE

BERNARD LIEVEGOED
COLLEGE
mavo - havo - atheneum
Het Bernard Lievegoed College investeert in een goed, open en sociaal
schoolklimaat, waar leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen. Een klimaat
waarin ‘fouten maken mag’. Wij stimuleren creatief denken, authenticiteit
en originaliteit. Ons onderwijs krijgt vorm op basis van denken, het leren
met je hoofd, voelen met je hart en willen met je handen. Het kunstzinnig
onderwijs is verweven in alle lessen.
Nijverheidsweg 25 / 043 350 97 10
info@bernardlievegoedcollege.nl
www.bernardlievegoedcollege.nl

OOST

MAASTRICHT

TERRA NIGRA

Terra Nigrastraat 5 / 043 362 10 79
administratie@terranigra.nl / www.terranigra.nl

MEERSSEN

Oude Molenweg 130 / 043 356 58 56
info@portamosana.nl / www.portamosana.nl

SINT-MAARTENSCOLLEGE
VMBO
MAASTRICHT

TERRA NIGRA
Terra Nigra leert leerlingen om te gaan met hun mogelijkheden. We helpen
ze om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Dit doen we in kleine
klassen, waar iedereen elkaar kent. We vinden de band met ouders heel
belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat de leerling de juiste plek in de
maatschappij vindt en een mooie toekomst tegemoet gaat.

Op Porta is iedereen welkom. Wij bieden jou een veilige plek waar je jezelf
mag zijn en zorgen voor jou. Je krijgt ruimte om je talenten te ontwikkelen.
We leren jou hoe je kunt leren. Daarnaast stimuleren we je om je grenzen
te verleggen. Zo word je in zowel de Nederlandstalige als in de tweetalige
afdeling een echte wereldburger die voorbereid is op de toekomst.

UNITED WORLD COLLEGE MAASTRICHT

BONNEFANTEN
COLLEGE

praktijkonderwijs

havo - havo-tto - atheneum - atheneum-tto gymnasium-tto

WEST

BERNARD
LIEVEGOED
SCHOOL

PORTA MOSANA
COLLEGE

UNITED WORLD
COLLEGE MAASTRICHT
internationaal onderwijs
Het United World College biedt internationaal onderwijs voor
leerlingen in kleuter, basis en voortgezet onderwijs.
Discusworp 65 / 043 241 04 10
info@uwcmaastricht.nl / www.uwcmaastricht.nl

