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Het Maasland college is bezig met een herprofilering van het vwo waarin
nadrukkelijk aandacht zal zijn voor talentontwikkeling, waaronder die van
meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De school biedt het volgende verrijkingsaanbod voor schoolverlaters in de groepen 7 en/of 8
De Brugroute
De Brugroute biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van tot 10 tot 14
jaar en betreft een samenwerking met basisschool Hertogin Johanna V.
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De school biedt de volgende interventies gericht op meer- en hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw en bovenbouw
•
•

Individuele coaching of begeleiding binnen de trajectvoorziening
Specifieke coaching / begeleiding op executieve functies en/of
persoonlijke ontwikkeling
• Olympiades
• Taalprogramma's bijv. Cambridge Engels, Goethe Duits
• Verrijkingsprogramma's i.s.m. universiteiten, zoals Pre University
College
• Koersklas met specifieke aandacht voor hoogbegaafde leerlingen
Toelichting van een specifiek aanbod
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De brugroute
Dit is een innovatief onderwijsprogramma waarbij leerlingen vanaf groep 7
tot en met de 2e klas elkaar ontmoeten en samenwerken aan
(inter)nationale thema’s. In een veilige setting prikkelen we hun
nieuwsgierigheid en krijgen ze de kans om hun talenten te ontwikkelen.
Meer informatie is te vinden op Maaslandcollege | De Brugroute
Talententraining
In de brugklas wordt voor meer- en hoogbegaafde leerlingen de
talententraining aanboden. In deze training wordt onder andere aandacht
besteed aan: welke talenten heb ik?, welke leerstrategieën kan ik inzetten
bij het leren en welke hobbels kan ik tegenkomen op het Maaslandcollege
en wat kan ik dan doen?
Taalprogramma’s
Het Maasland College biedt TweeTalig Onderwijs (TTO) en daarbinnen
kunnen leerlingen een international baccalaureteate (IB) diploma behalen.
Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor Goethe Duits
Samenwerking met universiteiten
Leerlingen kunnen deelnemen aan Pre University College (PUC), een bezoek
brengen aan CERN, deelnemen aan het Model Europian Parliament (MEP)
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en binnen het tweetalig onderwijs deelnemen aan het Model United
Nations (MUN)
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