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Jij en het 
Groene Lyceum: 
een goede 
match!    
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Zin in een rondje 
cultuur? 
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Open dag op 
woensdag  
16 januari 2019  
van 15.00 - 21.00 uur. 
Kom jij ook?
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GROEN ONDERWIJS VOOR SLIMME DOENERS! 

Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun jij 
goed leren, maar wil je ook graag praktisch bezig zijn? En houd jij van 
een school waar de mensen elkaar kennen? Dan zit je bij het Groene 
Lyceum op je plek. In 2007 startte Terra met het Groene Lyceum. 
Inmiddels wordt de leerroute op zes vestigingen van Terra aangeboden 
en zijn andere scholen in Nederland ook gestart met het Groene 
Lyceum. Aan het einde van de leerroute heb je een vmbo- én mbo- 
diploma niveau 4 (Crebonr. 25502). Daarmee heb je  een startbewijs 
voor het hbo.

Terra biedt het Groene Lyceum vanaf 2017 in een vernieuwde vorm 
aan:

y Cursusduur zes jaar met mogelijkheid van versnellen naar vijf jaar
y Keuze afgestemd op eigen ontwikkeling en vervolgopleiding
y Meer aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden en loopbaan
y Leerpleinleren

Op pagina 3 kun je meer lezen over deze vernieuwing. 

LAAT JE HOREN!
Wil jij graag meepraten over hoe dingen gaan op school? Mooi! We hebben namelijk een actieve leer-
lingenraad die leuke activiteiten organiseert. Bijvoorbeeld met Sinterklaas of op Valentijnsdag. Ook 
geeft de raad zijn mening aan de directie over allerlei onderwerpen. De leerlingenraad, iets voor jou? 

“OP HET GROENE LYCEUM MAG JE MEERDERE 
MALEN STAGE LOPEN EN DAT VIND IK HELEMAAL 
SUPER. IK HEB AL EEN STAGEPERIODE BIJ EEN 
PAARDENWINKEL GEHAD. DAT WILDE IK GRAAG 
OMDAT IK VEEL VAN PAARDEN HOUD EN ZELF TWEE 
PONY’S HEB. HET SLUIT DUS GOED AAN BIJ MIJN 
EIGEN INTERESSE. IK HEB ER VEEL GELEERD; HOE 
JE KLANTEN MOET HELPEN, HOE JE DE WINKEL 
SCHOON HOUDT EN HOE JE BEZIG BLIJFT ALS HET 

RUSTIG IS IN DE WINKEL. STAGE LOPEN ÉN NAAR 
SCHOOL GAAN VIND IK BEST INTENSIEF, MAAR ALS 
IK GOED PLAN LUKT HET ALLEMAAL PRIMA. NA DE 
STAGE MOEST IK IN DE LES VERTELLEN OVER WAT 
IK GEDAAN EN GELEERD HEB. DAT DEED IK MET EEN 
POWERPOINT PRESENTATIE. DAT VOND IK OOK HEEL 
LEERZAAM!”

ROSANNE VAN DER LINDE, LEERLING HGL

HGL. IETS VOOR JOU?
NATUURLIJK WIL JIJ WETEN WAAROM HET GROENE LYCEUM ZO LEUK IS. BEN JE ER KLAAR VOOR?
y   Je leert hier ook door te doen. Niet alleen theorie, 

maar ook boeiende projecten en praktijkvakken. 
 Je zit dus niet steeds in het klaslokaal. 
y   Je werkt op school en thuis met je eigen laptop. Fijn!

y   Je doet verschillende projecten samen met je 
klasgenoten, maar daarnaast stippel je ook je eigen 
weg uit. Hiervoor krijg je alle ruimte en begeleiding!

y   Je gaat veel zelf organiseren en plannen.

y   Bij ons ontdek je van alles over interessante 
beroepen; goed voor je toekomst!

Lees alles wat je wilt weten over het Groene Lyceum 
in deze krant!

WAAR 
IS HET 
GROENE 
LYCEUM?
Het Groene Lyceum vind je 
bij zes vestigingen van 
Terra: in Assen, Eelde, 
Emmen, Meppel, Winsum 
en Wolvega. Hier volg je de 
eerste vier leerjaren van de 
opleiding. Daarna ga je 
naar een mbo-vestiging 
van Terra in Groningen, 
Emmen of Meppel. Als 
leerling van het Groene 
Lyceum maak je gebruik 
van alle uitstekende 
voorzieningen van het 
vmbo-groen en het mbo 
van Terra.

 WIJ 
GAAN

VOOR hGL!
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JIJ & HET GROENE LYCEUM: 
EEN GOEDE MATCH!

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET GROENE LYCEUM  
Het Groene Lyceum richt zich op leerlingen met goede leercapaciteiten die beter passen in een praktische leeromgeving. 
Vanaf 2017 bieden we de leerroute het Groene Lyceum in een vernieuwde opzet aan:

Het Groene Lyceum is geschikt voor leerlingen die 
prima kunnen leren, maar ook graag praktisch 
bezig zijn. Leerlingen die TL/havo, havo of havo/
vwo als schooladvies hebben en kiezen voor een 
praktijkgerichte leeromgeving. Het Groene Lyceum 
past goed bij jou als je:

y creatief en ondernemend bent;
y graag zelfstandig werkt;
y een doorzetter bent;
y graag ervaring opdoet in de praktijk;
y zoekt naar oplossingen voor problemen;
y sociaal bent.

IN ZES OF VIJF JAAR! 
Het vernieuwde Groene Lyceum 
rond je af na zes jaar of versneld 
na vijf jaar. Dit is afhankelijk 
van jouw eigen tempo van 
werken en leren én de keuzes die 
je in de leerroute maakt. Daarbij 
staat voorop dat je je goed 
voorbereidt op jouw vervolg-
opleiding of de start op de 
arbeidsmarkt. In de laatste 
jaren maak je keuzes die passen 
bij jouw vervolgopleiding en het 
moment van diplomering.

JOUW EIGEN WEG
Je krijgt meer 
keuzemogelijkheden.  In de 
onderbouw (leerjaar 1 en 2) kies 
je uit verschillende projecten en 
binnen de vakken is soms ook 
sprake van keuze onderdelen. 
Zo leer je vanaf de start op het 
Groene Lyceum zelf je leerroute 
te kiezen.  In de bovenbouw 
(vanaf leerjaar 3) richt je je 
meer en meer op de toekomst. 
Welke beroepen passen bij jouw 
interesses en capaciteiten? 
Welke vervolgopleiding sluit 
daar op aan? Hier stem jij de 
vakken en stage op af. Ook een 
stage in het buitenland behoort 
tot de mogelijkheden!

VAARDIGHEDEN
We besteden nog meer aandacht 
aan het ontwikkelen van (studie)
vaardigheden en keuzes maken 
in de (studie)loopbaan. Jij leert 
presenteren, onderzoeken, 
verslagen maken, analyseren 
en reflecteren. Je leert hoe je 
doelen kunt bereiken en wie jou 
daar bij kunnen helpen.

LEERPLEINLEREN 
We werken bij het Groene 
Lyceum met leerpleinleren. 
Tijdens ingeroosterde tijd voor 
leerpleinleren werk je 
zelfstandig en in wisselende 
samenstelling met 
medeleerlingen aan opdrachten. 
Er zijn docenten die je hierbij 
coachen. Ook kunnen docenten 
aan leerlingen die daar 
behoefte aan hebben extra 
uitleg geven of instructie voor 
een specifieke opdracht. Je 
maakt gebruik van elkaars 
kennis en vaardigheden. 
Het leerpleinleren wordt klas 
en leerjaar overstijgend 
ingericht.

GOED EN BOEIEND ONDERWIJS 

Leuk zeg, die lessen op het Groene Lyceum. In onze lessen zijn drie dingen erg belangrijk:

NIEUWE VAARDIGHEDEN 
LEREN
Je leert niet alleen theorie, maar 
ontwikkelt ook praktische - en 
studievaardigheden. Denk aan 
slim studeren, samenwerken, 
plannen en managen. Handig 
hoor! Ook kijken we samen hoe 
het met jou gaat en hoe jij je 
ontwikkelt op school. 

ACTIEF BEZIG ZIJN

We gebruiken werkvormen 
waarbij je actief bezig bent. 
Je verzamelt, verwerkt en 
presenteert informatie. Je voert 
projecten uit en doet opdrachten 
buiten de school én je loopt 
stages. Lekker actief dus.

DIGITAAL LEREN

Alle leerlingen hebben een laptop. 
Je werkt vanuit een elektronische 
leeromgeving. Daar kun je jouw 
studieplanning, ontwikkeling en 
resultaten op elk moment 
bekijken. Dat geldt ook voor je 
ouders. Oh ja, je kunt je huiswerk 
daar ook vinden. Werken op de 
laptop wissel je af met leren uit 
boeken. Ideaal. 

GOEDE 
BEGELEIDING  
VOOR ELKE 
LEERLING
Alle leerlingen van het Groene Lyceum krijgen goede 
begeleiding. Dat past helemaal bij een moderne school! 
Zo ziet de begeleiding bij het Groene Lyceum eruit:

% Je spreekt regelmatig met docenten over je ontwikkeling, 
hoe het met jou gaat op school en over hoe jij samen met 
ons je toekomstdroom waar kan maken. 

%  Het team van docenten bespreekt jouw resultaten, hoe het 
met je gaat op school en hoe wij jou kunnen helpen als dat 
nodig is.

%  We hebben vaak contact met je ouders/verzorgers. 

%  We organiseren informatieavonden voor ouders.

%  Elke vestiging heeft een zorgadviesteam, waar jij gebruik 
van kan maken bij problemen of zorgen.

%  We begeleiden jou bij de overstap naar het hbo. Vanaf het 
derde leerjaar krijg je taken en opdrachten die helpen om 
een passende vervolgopleiding te kiezen. We werken 

 daarbij samen met het hbo.

YES, JE HEBT JE DIPLOMA!
Het Groene Lyceum sluit je af met een mbo-diploma op niveau 4. Daarmee kun je naar het hbo of 
beginnen in een beroep. Je wordt hier tijdens de opleiding goed op voorbereid. Je leert namelijk 
allerlei dingen die je ook nodig hebt voor het hbo. Zoals zelfstandig werken en bezig zijn met 
projecten. Over beroepen leer je bij ons veel. Dat is handig, want zo kun je een vervolgopleiding 
kiezen die écht bij jou past of starten in een beroep dat bij jouw talenten past. 

PESTEN? DACHT HET NIET
We verwachten van alle leerlingen en leraren dat ze goed omgaan 
met elkaar. Pesten hoort daar absoluut niet bij. Daarom hebben we 
een actief anti-pestbeleid. Tijdens de lessen krijg je voorlichting, 
bijvoorbeeld over digitaal pesten. Zo werken we aan een veilig 
klimaat op onze school.

ACTIEF IN DE POLITIEK!
Leerlingen van onze school doen mee aan het Jeugdparlement 
in de gemeente Emmen. Je mag dan meepraten in de 
raadszaal. Groepjes leerlingen bereiden projecten voor. Ze 
benaderen ook de mensen die nodig zijn om het project uit te 
voeren. Uiteindelijk wordt het winnende project gekozen. En dit 
project wordt ook echt uitgevoerd in de gemeente Emmen!

EEN DAG OP  
HET GROENE LYCEUM 
Een dag op onze school is verdeeld in drie blokken. In elk blok 
werk je aan één leergebied. Tussen de blokken zijn pauzes. Dan 
kun je gezellig kletsen, eten en drinken met je klasgenoten en 
andere leerlingen van de school. Je krijgt vooral les in je eigen 
‘stamlokaal’. Voor de afwisseling van theorie en praktijk werk 
je ook in de praktijklokalen. Regelmatig heb je 
reflectiegesprekken. Je praat dan over hoe het gaat op school 
en soms ook over hoe jij jouw toekomst ziet: wat past er bij jou? 
Per dag heb je meestal les van hooguit drie of vier docenten.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) volg je negen algemeen 
vormende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, 
biologie &  verzorging, nask & techniek, economie (niet in 
leerjaar 1), mens & maatschappij en kunst & cultuur. 
Daarnaast krijg je bewegen & sport, beroepsgerichte theorie 
en praktijk en werk je aan projecten en op het leerplein.

In leerjaar 3 en 4 volg je dezelfde vakken en werk je ook op 
het leerplein. Dan begint ook de stage; eerst vier korte 
periodes bij verschillende bedrijven of instellingen en in het 
vierde leerjaar langer op dezelfde plek. In leerjaar 3 en 4 
rond je vakken af voor het vmbo-diploma. Aan het eind van 
leerjaar 4 haal je je vmbo-diploma. In leerjaar 5 en 6 zit je op 
het mbo. Je volgt dan naast het beroepsgerichte deel 
algemeen vormende vakken en keuzedelen. De keuzedelen 
kies je afgestemd op je toekomstplannen. Ook in de 
bovenbouw loop je stage. Dat kan zelfs in het buitenland! 
Afhankelijk van jouw tempo haal je na 6 jaar of versneld in 
vijf jaar je mbo-diploma.

HANDIG ZEG: 
MAGISTER
Cijfers checken, je rooster 
of huiswerk bekijken, extra 
lesmateriaal opvragen; het 
kan allemaal met Magister, 
onze Elektronische Leer 
Omgeving (ELO). Waar je 
ook bent: met een computer 
en internetaansluiting heb 
je altijd toegang tot dit 
systeem. Handig! Via 
Magister krijg je veel 
informatie over de school 
en het leren. De agenda van 
Magister wordt gebruikt als 
digitaal klassenboek. Op 
onze school maak je gebruik 
van je eigen laptop. Voor 
veel vakken is alle leerstof 
ook digitaal beschikbaar. 
Moeilijk? Nee hoor. Heb je 
vragen, dan helpen wij je 
graag. Je werkt daarnaast 
ook met boeken. Een fijne 
combi!

ROKEN? 
DACHT HET NIET
Terra is een rookvrije 
school. In en rond de school 
geldt een rookverbod. 
Heel gezond dus! En ook 
fijn voor de niet-rokers… 
We besteden veel aandacht 
aan ons niet-rokenbeleid 
op allerlei manieren. 
Goede actie!
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DE VAKKEN OP HGL

Naast de gewone lessen 
doen we veel leuke extra’s 
op school. Zoals een 
introductiekamp in het 
eerste jaar. In het tweede 
jaar ga je ook op kamp en 
in het derde jaar mag je 
zelfs kiezen uit een 
ponykamp, fietsen in 
Duitsland, zeilkamp, tjalk 
of een survival in de 
Ardennen. In het vierde 
jaar ga je een dag skiën! 
Leuk vooruitzicht...

WAT 
KIES 
JIJ?

ZIN IN EEN RONDJE 
CULTUUR?
Het hele schooljaar organiseren we allerlei activiteiten voor 
Cultureel Kunstzinnige Vorming. Een paar voorbeelden? Denk aan 
leuke voorstellingen op school, waar je soms zelf aan mee doet. 
Verder kun je mee met excursies en je bent nu al uitgenodigd voor 
de jaarlijkse feestavond. Haal je dansoutfit maar uit de kast! Ook fijn: 
de cultuurkaart. Daarmee krijg je korting op bijvoorbeeld 
theaterkaartjes, bioscoopkaartjes, een museumbezoek en cd’s. 
Lekker voordelig!

HOE KOM IK OP TIJD OP SCHOOL?
Kom je met de bus, dan kun je op 500 meter afstand van de 
school uitstappen. Ben je met de trein, dan stap je uit op het 
station en neem je de stadsbus. Voor meer informatie over 
openbaar vervoer: ga naar www.9292.nl.



TERRA EMMEN IN EEN NIEUW GEBOUW 
Terra Emmen krijgt een nieuw schoolgebouw. Op de plek waar nu onze VO school staat komt een nieuwe 
school. Dit doen we samen met Terra MBO Emmen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de 
bouw van deze unieke school, waar VO en MBO hun eigen sfeer zullen krijgen. We willen de deuren van de 
nieuwe school in 2020 openen. Zo kan jij optimaal gebruik maken van de gloednieuwe school. Cool toch?  

DOEDAGEN
Nieuwsgierig geworden naar onze school? Dagje meelopen? Dat kan! Naast de Open Dag hebben 
we namelijk leuke doe-dagen: 
• Dinsdag 13 november 2018  doe-morgen (8.45 uur) en doe-middag (13.30 uur)
• Woensdag 21 november 2018 doe-middag (13.30 uur)
• Donderdag 29 november 2018  doe-morgen (8.45 uur)
• Woensdag 27 februari 2019 doe-middag  (13.30 uur)
Je gaat dan interessante lessen volgen, met een heus lesrooster én een pauze in de kantine. Het 
echte werk dus… Meld je vooraf wel even aan. Dat kan via je meester of juf van de basisschool. 

Voor ouders zijn er voorlichtingsavonden op:
• Maandag 26 november 2018  vanaf 19.30 uur
• Maandag 25 februari 2019  vanaf 19.30 uur

VOLG ONS!
Op de website emmen.terravo.nl vind je naast 
schoolinformatie ook leuke nieuwtjes. Volg ons 
ook op facebook.com/TerraEmmen!
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