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Terra Emmen

Dit is de schoolgids van onze school: Terra Emmen (vmbo-groen 
en het Groene Lyceum). Het is de digitale schoolgids voor het 
schooljaar 2018-2019. In deze schoolgids kunt u lezen wat de 
leerling op school kan verwachten. Deze schoolgids bevat belang-
rijke informatie over onze school. We hebben geprobeerd alles zo 
overzichtelijk mogelijk weer te geven. Deze schoolgids staat als 
document op de portal van de school: portal.terra.nl. 

Op verzoek is een gedrukt exemplaar te ontvangen.

Namens alle medewerkers van de school, 
mevrouw S. van der Meulen (Afdelingsdirecteur bovenbouw) 
de heer H.L.J. Reuvers (Afdelingsdirecteur onderbouw), 
de heer D.J. Abbas (Afdelingsdirecteur het Groene Lyceum)
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1.1 Onderwijsprogramma
Binnen de wet Onderwijstijd geldt 
voor vo-scholen een urennorm 
voor de gehele schoolloopbaan, in 
plaats van per leerjaar. VO-scholen 
kunnen dus zelf kiezen hoe zij hun 
onderwijsprogramma inrichten, mits 
het vastgestelde gemiddelde aantal 
uren per opleiding gehaald wordt. De 
volgende normen gelden hierbij:  

•   vmbo: 3700 uur 
•  het Groene Lyceum: 4700 uur (voor 

de hele route)

Daarnaast moeten leerlingen minimaal 
189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

Er vallen verschillende activiteiten 
onder het onderwijsprogramma, zoals 
projecten, werkweken, schoolkampen, 
excursies, stages, sportdagen 
enzovoort. Een schooljaar telt 
gemiddeld 40 lesweken, dit varieert 
met een week meer of minder door 
de vakantiespreiding. We houden 
in onze planning rekening met 
ongeveer vijf dagen aan lesuitval, met 
o.a. Koningsdag, Tweede Paasdag, 
Hemelvaart en Tweede Pinksterdag 
en een dag in verband met een open 
dag. Het spreekt vanzelf dat we ons 
inspannen om lesuitval zoveel mogelijk 
te beperken door bijvoorbeeld bij ziekte 
van docenten vervanging te regelen. 

Om een goede spreiding over het 
schooljaar mogelijk te maken starten 
we direct na de zomervakantie met het 
onderwijsprogramma en gaan zo lang 
mogelijk tot de zomervakantie door. 
We plannen voor elk leerjaar 105% van 
de verplichte onderwijstijd. Hiermee 
kunnen we de te verwachten uitval 
vanwege ziekte docenten, scholingen 
en rapportenvergaderingen opvangen. 

1.2 Buitenschoolse activiteiten
In de bovenbouw gaan de leerlingen 
regelmatig op excursie. De 
bedoeling hiervan is om leerlingen 
praktijkvoorbeelden te laten zien. 

Schoolkampen en werkweken 
•  Leerlingen uit het eerste 

leerjaar gaan aan het begin van 
het schooljaar drie dagen op 
introductiekamp (kostenindicatie € 
57,50). 

•  Leerlingen uit het tweede leerjaar 
gaan aan het eind van het 
schooljaar drie dagen op kamp 
(kostenindicatie € 56,00). 

• Leerlingen uit het derde leerjaar 
hebben aan het eind van het 
schooljaar een werkweek. 
Leerlingen kunnen daarbij een 
keuze maken uit een aantal thema’s 
(kostenindicatie € 120,00 tot € 
255,00, thuisblijvers € 60,00). 

1. De dagelijkse onderwijspraktijk 
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• Wanneer er leerlingen om een 
bepaalde reden niet mee kunnen, 
wordt er voor hen een apart 
programma opgesteld. Deelname 
aan deze werkweek is een verplichte 
schoolactiviteit. 

•  Indien de weersomstandigheden dit 
toelaten gaan de vierdejaars een dag 
skiën in Duitsland. De kosten voor de 
dag skiën zijn ongeveer € 67,50. Ook de 
leerlingen van de sportklassen gaan 
eens in de twee jaar skiën. Zij hebben 
evenwel een wintersportkamp van 
een week.

1.3  Onderwijs onderbouw  
vmbo-groen

De onderbouw van het vmbo-groen 
bestaat uit een eerste en tweede leerjaar. 
In de onderbouw volgt de leerling alle 
basisvakken van de verschillende 
leergebieden. Daarnaast krijgt de 
leerling ook les in ‘groene vakken’. In 
de onderbouw wisselen ‘denken en 
doen’ elkaar steeds af. Ook het LWOO 
(leerwegondersteunend onderwijs) 
behoort tot de mogelijkheden in de 
onderbouw. 

In het eerste leerjaar wordt de leerling 
meestal geplaatst in de ‘leerweg’ 
waarvoor het zich heeft opgegeven 
bij aanmelding. Aan het einde van het 
tweede leerjaar krijgt de leerling een 

definitief advies welke leerweg het beste 
bij hem/ haar past. In het derde leerjaar 
wordt de leerling geplaatst in een van 
die leerwegen. De onderbouw dient dus 
onder andere als voorbereiding op de 
definitieve keuze van een leerweg in de 
bovenbouw. 

1.4  Onderwijs onderbouw het  
Groene Lyceum

Het Groene Lyceum is een leerroute 
waar je in zes of jaar een mbo-diploma 
op niveau 4 haalt. Daarmee heb je een 
startbewijs voor het hbo. Drie begrippen 
staan centraal bij het Groene Lyceum: 
nieuwe vaardigheden leren, actief bezig 
zijn en digitaal leren. In de onderbouw 
krijg je gewone vakken zoals Nederlands, 
Engels en biologie maar je krijgt ook 
al praktijk als voorbereiding op de 
bovenbouw. 

1.5  Voorwaarden toelating, 
overgang en afsluiting onderwijs 

De leerkracht van de school van 
herkomst geeft een enkelvoudig of 
een meervoudig schooladvies en 
ondersteunt dit advies met een ingevulde 
plaatsingswijzer en een integrale 
onderbouwing. Na aanmelding vindt er 
een warme overdracht van leerlingen 
plaats. De overgangsregeling en het 
programma van toetsing en afsluiting 
kunt u vinden op de portal. 
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2.1 Ringenmodel
Er zijn bij ons op school veel mensen 
die de leerling kunnen helpen met 
allerlei zaken. Ook zijn er instanties 
die begeleiding geven als dat nodig 
is. De leerling staat bij ons op school 
centraal. De begeleiding die een leerling 
kan krijgen op onze school hebben 
we weergegeven in het onderstaande 
ringenmodel. De mensen waarmee de 
leerling dagelijks op school te maken 
heeft, vormen de eerste lijn. In de 
tweede lijn staan mensen van de school 
die kunnen helpen met specifieke 
vragen of problemen. Als in contact 
met de tweede lijn blijkt dat er meer 
hulp of advies gewenst is, kan de 
leerling in contact komen met mensen 
of instanties van buiten de school, de 
derde lijn. 

2.2 Zorgadviesteam (ZAT)
Bij ons op school is een Zorg 
Adviesteam aanwezig. Het ZAT 
adviseert mentoren en docenten bij 
het begeleiden van leerlingen. Het 
ZAT bestaat uit deskundigen van de 
school (onder andere zorgcoördinator 
en leerlingbegeleiders). Daarnaast 
maken ook deskundigen van 
buiten de school deel uit van het 
ZAT, zoals de leerplichtambtenaar, 
jeugdarts, orthopedagoog en 
schoolmaatschappelijk werker. 

2.3 Extra ondersteuning
Schoolbesturen hebben een zorgplicht. 
Dit betekent dat wij iedere leerling die 
extra ondersteuning nodig heeft een 
passende onderwijsplek moeten bieden. 
Dit kan zich bevinden op de school 
waar het kind zich aanmeldt, eventueel 
met extra ondersteuning, of op een 
andere school in het regulier of speciaal 
onderwijs. Bij voorkeur is het een school 
binnen het samenwerkingsverband. 
Terra Emmen is aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs. De extra ondersteuning 
geldt voor leerlingen die zich nieuw 
aanmelden alsook voor leerlingen die al 
zijn ingeschreven. 

In het schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) wordt aangegeven hoe binnen 
Terra Emmen de vorm wordt gegeven 

2. Leerlingbegeleiding
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aan de basis- en extra ondersteuning 
voor leerlingen die dat nodig hebben. 
Daarnaast wordt ingegaan op de 
grenzen en de ambitie van de school, 
zowel intern als extern. Het SOP kunt u 
vinden op de portal en de website.

2.4 Meldcode huiselijk geweld
Als wij op school een vermoeden 
hebben dat een leerling mogelijk 
slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan handelen wij 
zoals beschreven staat in de Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De meldcode staat op de portal 
onderwijs - begeleiding - zorg. 

2.5 Tussenvoorziening 
Voor leerlingen kan een situatie 
ontstaan waardoor het beter is voor 
een bepaalde periode op een andere 
school onderwijs te volgen. Voor deze 
leerlingen bestaat de mogelijkheid 
om korte tijd (ongeveer 3 maanden) 
in de Tussenvoorziening, verbonden 
aan het OPDC te Emmen, te worden 
opgevangen. 

Het voornaamste doel van deze 
plaatsing is observatie en training 
van adequaat gedrag. De leerling 
keert meestal na de periode weer 
(gefaseerd) terug naar school. In 
enkele gevallen kan een leerling niet 
terug naar de school van herkomst. 
In de Tussenvoorziening wordt 
dan een schakeling voorbereid, 
om ongediplomeerd vroegtijdig 
schoolverlaten te voorkomen.

Na het vmbo-groen kan de leerling 
doorstromen naar alle mbo-sectoren; 
Groen, Techniek, Zorg & Welzijn, 
Economie & Dienstverlening. Met de 
TL/GL kan worden gekozen voor een 
drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 
4) in het mbo. Doorstroom naar Havo 
is, onder voorwaarden, mogelijk na het 
succesvol afsluiten van de theoretische 
leerweg en de gemengde leerweg. Met 
de basisberoepsgerichte leerweg kan de 
leerling doorstromen naar niveau 2 in 
het mbo. Niveau 1 is alleen toegankelijk 
voor ongediplomeerde instroom.
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Na het vmbo-groen kan de leerling doorstromen naar alle mbo-sectoren; Groen, 
Techniek, Zorg & Welzijn, Economie & Dienstverlening. Met de TL/GL kan worden 
gekozen voor een drie- of vierjarige opleiding (niveau 3 en 4) in het mbo. Doorstroom 
naar Havo is, onder voorwaarden, mogelijk na het succesvol afsluiten van de 
theoretische leerweg en de gemengde leerweg. Met de basisberoepsgerichte 
leerweg kan de leerling doorstromen naar niveau 2 in het mbo. Niveau 1 is alleen 
toegankelijk voor ongediplomeerde instroom.

DOORSTROOM VMBO-GROEN PER SECTOR 2017-2018
SECTOR   PERCENTAGE
TECHNIEK   22%
GROEN   29%
ZORG & WELZIJN   18%
ECONOMIE & DIENSTVERLENING   23%
HAVO   2%
ANDERS   6%

3. Doorstroom
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In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen van leerjaar 4 
geslaagd, gezakt of vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het 
schooljaar 2017-2018. 

OPLEIDING  AANTAL KANDIDATEN  GESLAAGD  % GESLAAGD
BB LWT  7  7 100%
BB  37  37  100%
KB  44  40  90,91%
GL  52  46  92%
HGL  12  11  91,67%
TOTAAL  152  141  92,76%

4. Examenresultaten
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5.1 Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen de schoolboeken 
gratis. Het gaat hierbij om de 
leerboeken en werkboeken. Ook 
lesmateriaal dat door de school zelf 
is ontwikkeld valt hieronder. Meer 
informatie hierover vindt u op de portal 
bij praktische info - boekvoorziening. 

5.2 Vrijwillige ouderbijdrage
Niet alle schoolzaken worden door de 
overheid bekostigd. De vergoeding 
die de school van het Rijk ontvangt, 
schiet steeds meer te kort. Ieder jaar 
moet worden bekeken hoe de gelden 
goed besteed kunnen worden, zonder 
dat het aanbod aan de leerlingen 
wordt beperkt. Daarom vraagt Terra 
een vrijwillige bijdrage, afhankelijk 
van de te volgen opleiding. Voor 
de school is de bijdrage ontzettend 
belangrijk. We maken hier het onderwijs 
aantrekkelijker door. 
Terra heeft de ‘Gedragscode 
schoolkosten voortgezet onderwijs 
2009’ van de VO-Raad ondertekend. 
Daarmee geeft Terra aan dat het zich 
zal houden aan de regels van deze 
gedragscode. 
De gedragscode behelst het navolgende: 
•  schoolkosten mogen geen 

belemmering vormen voor het 
volgen van onderwijs, school spant 
zich in kosten zo laag mogelijk te 
houden; 

• school bespreekt voorafgaand 

hoogte, besteding en ontwikkeling 
totale schoolkosten met 
oudergeleding OR; 

•  in overleg met oudergeleding OR 
wordt voorafgaand een begroting 
opgesteld

•  school informeert ouders tijdig over 
schoolkosten en splitst de kosten 
uit naar leerjaar, opleiding en 
bestemming; 

•  school stuurt rekening met duidelijke 
specificatie; 

•  school verstrekt bij rekening 
toelichting op de besteding; 

•  school legt achteraf verantwoording 
af over de feitelijke bestedingen; 

•  school verrekent indien kosten 
aanzienlijk lager zijn dan de bijdrage 
dit met de betreffende ouders.

Terra vraagt een vrijwillige ouder-
bijdrage voor onder andere: 
•  Algemene bijdragen € 26,00 
•  Materialen variërend van € 25,00 tot  

€ 73,00 (afhankelijk van studie of 
klas) 

•  Sportklassen 
•  introductie-activiteiten en afsluiting 

variërend van € 10,00 tot € 350,00 
(afhankelijk van studie of klas) 

•  Devices € 95,- (hGL en vmbo-groen)

Een overzicht van de verschillende 
excursies, schoolreizen, etc. en de 
kosten vindt u elders in deze schoolgids 
en op de portal onder ‘Activiteiten’. 

5. Financiën en faciliteiten
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Op de portal vindt u onder Financiën - 
vrijwillige ouderbijdrage een overzicht 
van de bijdragen per leerjaar en 
opleiding. Met betrekking tot de 
vrijwillige ouderbijdrage is door Terra 
een reglement opgesteld, de ‘Regeling 
vrijwillige ouderbijdrage’. Deze regeling 
vindt u op de portal van Terra onder 
financiën - vrijwillige ouderbijdrage en is 
op de vestiging aan te vragen. 

5.3 Kluisjes
Wij adviseren leerlingen gebruik te 
maken van de kluisjes. Kluisjes mogen 
alleen gebruikt worden om schoolspullen 
in te bewaren. De school aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor diefstal, 
verlies of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen van de leerlingen. De huur 
van de kluisjes bedraagt jaarlijks € 10,00 
(incl. 21% btw). De directie van de school 
behoudt zich het recht om bij verdenking 
van oneigenlijk gebruik van het kluisje 
deze te inspecteren, zo mogelijk in het 
bijzijn van de leerling die het kluisje heeft 
gehuurd.

5.4 Verklaring omtrent Gedrag
Bij stage kan aan de leerling worden 
gevraagd een Verklaring omtrent Gedrag 
te tonen. Aanvragen van een VoG doe 
je digitaal of bij de gemeente van de 
woonplaats. De kosten zijn voor rekening 
van de leerling/ouder(s)/verzorger(s). 

5.5 Terra digitaal
Eerstejaars leerlingen van Terra Emmen 
schooljaar 2018-2019 beschikken 
over een eigen kleine laptop. Voor de 
bekostiging van deze laptop wordt aan 
ouders gedurende vier jaar een bijdrage 
gevraagd van € 95,00. De laptop wordt 
na vier jaar betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage eigendom van de leerling.

5.6 Betaling
Afhankelijk van de hoogte van het 
inkomen kunnen ouders in aanmerking 
komen voor Kindgebonden Budget 
via de Belastingdienst. Kijk voor meer 
informatie op www.toeslagen.nl. 
Daarnaast is er nog stichting Leergeld, 
waar ouders/verzorgers, ook weer 
inkomensafhankelijk, terecht kunnen 
voor vergoeding van kosten. Kijk voor 
meer informatie op www.leergeld.nl. 

In bepaalde situaties kunnen inwoners 
van Emmen en de gemeente Borger-
Odoorn gebruik maken van de 
mogelijkheden (betalen van de kosten 
voor school en schoolactiviteiten) die de 
Participatiewebshop biedt. 

Voor het innen van de ouderbijdrage 
wordt gebruik gemaakt van WIS 
Collect, waarbij u via uw e-mailadres 
geïnformeerd wordt als er facturen 
voor u klaarstaan. Informatie over de 
werkwijze van WIS Collect vindt u op 
de portal onder Financiën - vrijwillige 
ouderbijdrage.



12

6.1 Klachtenregeling
Klachten worden in principe 
aangekaart bij en besproken met 
degene die het betreft. Binnen de school 
is ruimte voor een gesprek. De docent, 
mentor, interne vertrouwenspersoon 
of een ander centraal persoon binnen 
de school is het eerste aanspreekpunt 
bij problemen of vragen. Ook de 
directeur van de school en de externe 
vertrouwenspersoon kunnen een 
rol spelen bij het zoeken naar een 
oplossing. Pas als blijkt dat een 
oplossing op deze manier niet mogelijk 
is, kan worden overgegaan tot het 
indienen van een formele klacht. Men 
kan de klacht dan voorleggen aan de 
voorzitter van het College van Bestuur. 
Afhankelijk van de aard van de klacht 
kan deze ook gedeponeerd worden 
bij de Landelijke Klachtencommissie, 
waarbij Terra is aangesloten. De LKC 
onderzoekt de klacht en beoordeelt of 
deze gegrond is. De LKC brengt advies 
uit aan het schoolbestuur en kan aan 
haar advies aanbevelingen verbinden. 
De klachtenregeling heeft tot doel om 
serieuze klachten van alle betrokkenen 
binnen de school een plaats te geven 
en om op een opbouwende manier te 
komen tot een oplossing voor allerlei 
soorten moeilijke situaties. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

6.2 Interne vertrouwenspersoon 
In de klachtenregeling zijn de formele 
spelregels vastgelegd voor het 
afhandelen van een klacht. Hierbij 
kunt u een beroep doen op de interne 
vertrouwenspersoon . De interne 
vertrouwenspersoon is er voor 
leerlingen, ouders/verzorgers en voor 
medewerkers van de school. De interne 
vertrouwenspersoon van Terra Emmen 
is Froukje Schiphof. De contactpersoon 
zal de klager aanhoren en begeleiden 
bij verdere stappen en de klager zo 
nodig doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenscontactpersoon, die niet in 
dienst staat van de school. Dit is dhr J. 
Wibbens via tel. (085) 10 55 055  
of jan@vtb.nl. Er is ook een 
mogelijkheid om klachten over seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld centraal 
te melden. Hiervoor kunt u bellen met 
het meldpunt vertrouwensinspecteurs 
0900 - 111 3 111 (lokaal tarief). 

6. Regelingen
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6.3 Leerlingenstatuut
Via de portal kunt u het 
leerlingenstatuut van Terra bekijken. 
Hierin staan de rechten en plichten 
voor alle leerlingen van Terra. 
Ga op de portal naar regelingen - 
leerlingenstatuut.

6.4 Pestprotocol
Onze school vormt een veilige en 
uitdagende leef-, werk-, en leerplaats 
voor de leerlingen. Hierin is geen 
plaats voor pesten. We hebben een 
pestprotocol, te vinden op de portal 
onder onderwijs - begeleiding - 
pestprotocol. 

6.5 Protocol medicijnverstrekking 
en medisch handelen
Wij hebben een protocol 
medicijnverstrekking en medisch 
handelen opgesteld. Uitgangspunt is dat 
er geen medicijnen worden verstrekt 
en dat een leerling die ziek is geworden 
naar huis dient te gaan. Onder strikte 
voorwaarden en enkel op verzoek 
van de ouders kunnen wij besluiten 
mee te werken aan vertrekking van 
medicijnen. Voor leerlingen waarbij het 
noodzakelijk is om in een acute situatie 
onmiddellijk een levensreddende 
medicatie toe te dienen (notenallergie, 
bijeensteken etc.) kan bij de inschrijving 

van deze leerlingen een formulier 
worden ingevuld door de ouders en 
schoolleiding om de zorg hiervoor te 
organiseren. Het protocol is te vinden 
op de portal - regelingen - Protocol 
medicijnverstrekking en medisch 
handelen. 

6.6 Privacybeleid
Als school verwerken we 
persoonsgegevens van ouders 
en leerlingen. Privacy en de 
bescherming van persoonsgegevens 
nemen we uiteraard serieus. Ons 
privacyreglement is te vinden op de 
portal. Hierin is o.a. vastgelegd met 
welk doel wij gegevens verwerken, 
welke rechten betrokken personen 
hebben en aan welke plichten we als 
school moeten voldoen.

6.7 Responsible Disclosure
Wij vinden de veiligheid van onze 
netwerken en systemen erg belangrijk. 
Ondanks onze zorg voor de beveiliging, 
kan het voorkomen dat er toch 
een zwakke plek is. Soms ontdekt 
een leerling zo’n zwakke plek. Wij 
vragen je dan de ontdekte zwakte op 
verantwoorde wijze bij ons te melden. 
De regels daarvoor hebben we in onze 
Responsible Disclosure verklaring op de 
website beschreven.
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6.8 Social mediabeleid 
Wij hebben een protocol voor social 
media opgesteld, waarin we alle regels 
met betrekking tot dit onderwerp 
hebben opgenomen. Het protocol is te 
vinden op de portal onder: regelingen - 
protocol social media. 

6.9 Video-opnames/foto’s  
Tijdens allerlei activiteiten op school 
zoals projecten, sporttoernooien, 
excursies en open dagen wordt 
regelmatig beeldmateriaal (foto’s 
en films) gemaakt. Een deel van dit 
beeldmateriaal kan worden gebruikt 
voor publicitaire doeleinden en is 
bijvoorbeeld te zien op onze website. 
Hiervoor wordt door de school specifiek 
toestemming gevraagd van de ouder(s)/
verzorger(s) of leerlingen van 16 jaar of 
ouder. 

Gezien het grote aantal foto’s en de 
vele personen op deze foto’s is het in 
het algemeen niet mogelijk iedereen 
vooraf bij iedere specifieke opname 
toestemming te vragen voor publicatie. 
De school gaat echter zorgvuldig 
om met de belangen van afgebeelde 
personen. Als een leerling, medewerker 
of bezoeker desondanks bezwaar 
heeft tegen het gebruik van een 
bepaalde foto, dan zal deze foto worden 
verwijderd. Ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen contact opnemen met de 
vestiging. Het is altijd mogelijk om 

toestemming in te trekken. Indien nodig 
verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) 
contact op te nemen met de vestiging.

6.10 Cameratoezicht Terra Emmen 
Ter bevordering van de veiligheid heeft 
Terra Emmen een aantal camera’s in 
de school geplaatst. Hiermee willen 
wij de belangen en eigendommen van 
leerlingen en medewerkers behartigen 
en waar nodig beschermen. Dit alles is 
vastgelegd in een protocol; te vinden 
bij onderwijs – regelingen- protocol 
cameratoezicht. 

6.11 Schoolregels
Eigenlijk zouden veel regels overbodig 
zijn als je je steeds aan onze 
afgesproken zes huisregels zou houden.

HUISREGELS TERRA EMMEN VO: 
•  Ik toon respect voor andere mensen 

en hun eigendommen. 
•  Ik heb mijn boeken en andere 

schoolmaterialen bij me en heb het 
opge geven huiswerk af. 

•  Ik ben op tijd in de les en blijf in de 
pauzes op het schoolterrein. 

•  Ik eet in de kantine, doe afval in de 
prullenbak en weet dat energiedrank 
niet is toegestaan. 

•  Ik gebruik mijn telefoon alleen buiten 
lestijd. 

•  Ik weet dat het gebouw en school-
terrein rookvrij zijn.
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Wanneer je op Terra in Emmen zit, 
betekent dit dat jij en je ouders weten 
van deze regels en ermee instemmen. 
Toch komt het voor dat het je niet altijd 
lukt om je aan deze regels te houden. 
Dan gaat de school actie ondernemen. 
De uitkomst daarvan is van te voren 
niet altijd te zeggen. De school houdt 
rekening met jouw persoonlijke situatie; 
hoe erg was de overtreding, is er al 
eerder gewaarschuwd of misschien 
gestraft, enz. 
Een verdere uitwerking van deze 
huisregels staat op de portal van de 
school. 
Speciale aandacht vraagt onze 
veiligheidshuisregel, een belofte aan 
ouders, dat leerlingen gedurende 
de schooldag het schoolterrein niet 
verlaten, wanneer daarvoor geen 
toestemming is gegeven. Leerlingen 
die tóch het terrein verlaten ontvangen 
een waarschuwing. Bij herhaling van 
het niet nakomen van deze regel volgen 
strafmaatregelen die variëren van 
bijvoorbeeld nakomen, een vierkant 
weekrooster (dagelijks tot 16.00 uur 
naar school) of zelfs voor een dag naar 
huis worden gestuurd. 

Alcohol, drugs, wapens
Onder schooltijd mag niemand onder 
invloed zijn van alcohol en/of drugs. 
Ook wordt er op klassenavonden en 
schoolfeesten geen alcohol geschonken. 
Het in bezit hebben van drugs of 
handelen daarin is verboden. Het 
in het bezit hebben van een wapen 

of een daartoe bestemd voorwerp 
is vanzelfsprekend verboden. Bij 
overtreding van deze regels zal de 
school de politie inschakelen. 

Energiedrank
De school stimuleert gezonde eet- 
en drinkgewoontes. Bekend is dat 
energiedranken schadelijk zijn voor 
de gezondheid. Om die reden is het 
gebruik van deze dranken of het in 
bezit hebben ervan, op school en op 
het schoolterrein niet toegestaan. In 
voorkomende gevallen zal de drank 
worden ingenomen. 

Absentie
Als je ziek bent, is het belangrijk 
dat je ouder(s)/verzorger(s) dit ‘s 
morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur 
doorgeven. Hiervoor moet een speciaal 
telefoonnummer worden gebeld, 
namelijk (0591) 65 42 47. Wanneer je 
vanwege bijzondere omstandigheden 
vrij moet hebben, dienen je ouder(s)/
verzorger(s) dit schriftelijk bij de 
afdelingsdirecteur aan te vragen. 
Wanneer je voor langere tijd niet mee 
kan doen met de lessen lichamelijke 
opvoeding, dan moet je een briefje van 
de dokter aan je afdelingsdirecteur 
laten zien. Wanneer je niet met de les 
mee hoeft te doen, moet je wel gewoon 
de les bijwonen. 
Om het ongeoorloofd verzuim op de 
scholen voor voortgezet onderwijs in 
de gemeente Emmen tegen te gaan, 
hebben de scholen met de gemeente 
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Emmen (Bureau Leerplicht) afspraken 
gemaakt. Deze afspraken staan in het 
‘protocol verzuim aanpak’. Dit protocol 
is op school aanwezig ter inzage. In 
dit protocol staat onder andere dat de 
scholen verzuim moeten melden bij de 
afdeling Leerplicht van de gemeente 
Emmen. Verder staat hier in dat in 
geval van veelvuldig ziekteverzuim de 
ouder(s)/verzorger(s) geadviseerd kan 
worden de schoolarts te consulteren. 
Deze kan dan de ouder(s)/verzorger(s) 
en de school van advies dienen. 

Laatkomers
Te laat komen zonder reden is een vorm 
van ongeoorloofde absentie. Op welke 
manier de school daar mee omgaat, kun 
je lezen op de portal. 

Schoolfietsen
Je krijgt ook les buiten school, 
bijvoorbeeld gymnastiek en 
praktijkvakken. Daarvoor heb je een 
fiets nodig om er te komen. 
Kom je met het openbaar vervoer op 
school, dan moet je zorgen dat er een 
fiets op school staat. De fiets komt in een 
speciale afsluitbare fietsenstalling op 
school. De fiets blijft jouw eigendom. De 
school is niet aansprakelijk voor diefstal 
en/of beschadigingen. 

Kledingvoorschriften
Tijdens de praktijklessen heb je speciale 
kleding nodig. De praktijklessen 

worden in en buiten de school gegeven, 
bijvoorbeeld in de kas, de tuin, het 
dierenverblijf of op de manege. Het 
gaat om een overall, stofjas en klompen 
of laarzen. De aparte kleding mag 
alleen tijdens de praktijklessen worden 
gebruikt. Ook tijdens de gymlessen 
wordt kleding volgens de geldende 
richtlijnen gedragen. Tijdens deze 
lessen, maar ook binnen de school, 
worden geen petten, mutsen of andere 
hoofddeksels gedragen!

Kantine
Onze school heeft een kantine waar 
je tijdens pauzes en tussenuren kunt 
zitten. Tijdens de pauzes kun je er 
frisdrank, soep en andere producten 
kopen. Dranken en etenswaren mogen 
alleen in de kantine tijdens de pauzes 
worden genuttigd. 

Gebruik vervoermiddelen
Leerlingen komen met de fiets of 
scooter naar school. Trekkers e.d. 
worden niet toegestaan. Tot slot: In 
die gevallen waarin bovenvermelde 
schoolregels niet voorzien, beslist de 
afdelingsdirecteur of diens vervanger. 

Calamiteiten
Bij calamiteiten (denk aan een 
ontruiming, sterfgeval of brand) 
worden leerlingen en ouder(s)/
verzorger(s) via de portal of een 
nieuwsbrief geïnformeerd.
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