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0TERRA TABLOID
Werken met 
jouw eigen 
laptop. 
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De wereld aan 
jouw voeten...
bij Terra Emmen!
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Open dag op
woensdag  
16 januari 2019  
van 15.00 -21.00 uur.  
Kom jij ook?
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VMBO… MET EEN TINTJE GROEN! 

Bij Terra Emmen kun je naar 
het vmbo-groen. Natuurlijk 
ben je benieuwd waarom 
Terra vmbo-groen echt iets 
voor jou is:   

y   Je hebt geen lange, saaie 
dagen in het klaslokaal maar 
je bent hier veel buiten bezig 
en leert van alles over de 
natuur en de wereld. Je gaat 
er veel op uit. De natuur is 
namelijk heel belangrijk bij 
ons. 

y   Bij Terra is elke dag een 
avontuur! Je kunt hier van 
alles doen, zoals muziek, 
sport, gezondheid, natuur, 
dier, cultuur of techniek. 
Laat je verrassen en 
uitdagen…

y   Je krijgt een goede mix van 
theorie en praktijk. Dus 
leuke praktische projecten, 
dan weer even in de boeken 
en ook stages. Dat betekent 
meekijken bij allerlei 
interessante organisaties!

LEKKER 
SPORTEN
Kies jij binnen het vmbo-groen de 
richting Gemengde leerweg of 
Kaderberoepsgerichte leerweg en 
houd je van sporten? Dan heb je  
geluk. We hebben namelijk ook 
een Sportklas. Naast je gewone 
lessen krijg je twee extra 
sporturen en maak je kennis met 
leuke sporten zoals schaatsen, 
klimmen, mountainbiken, fitness 
en nog veel meer. Ook ga je met de 
Sportklas op skikamp. Voor de 
echte sportieveling!

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, bioscoop-
kaartjes, een museumbezoek en 
cd’s. Lekker voordelig!

WAT IS 
JOUW 
LEERWEG?
Terra vmbo-groen 
heeft drie leerwegen. 
Ze duren elk vier jaar. 
Kies je voor onze school, 
dan volg je één van deze 
leerwegen. Welke? Dit 
hangt af van jouw 
niveau. Je mag altijd 
losse lessen volgen van 
een andere leerweg en 
daar zelfs examen in 
doen.  

GEMENGDE 
LEERWEG
Leer je wel makkelijk en 
vind je het leuk om veel 
theorievakken te 
volgen? Dan past deze 
leerweg bij jou. Je krijgt 
minimaal vijf of zes 
theorievakken en 
daarnaast praktijk-
vakken. 
Let op! Als je het 
examen haalt voor de 
zes theorie vakken, dan 
is het mogelijk om een 
diploma Theoretische 
Leerweg te ontvangen. 

KADERBEROEPS-
GERICHTE LEERWEG
Wil je wel wat theorie, 
maar zeker ook veel 
praktische vakken? Dan 
past deze leerweg bij jou. 
Je krijgt minimaal vier 
theorievakken en daar-
naast praktijkvakken.

BASISBEROEPS-
GERICHTE LEERWEG
Vind je theorie best 
lastig en wil je vooral 
heel praktisch bezig zijn? 
Dan past deze leerweg 
bij jou. Je krijgt 
minimaal vier theorie-
vakken en daarnaast 
alle ruimte voor de 
praktijk.



2

JOUW EIGEN MENTOR

3

De stap van basisschool naar 
voortgezet onderwijs is best 
groot. Misschien duurt het even 
voor je gewend bent. Logisch… 
Daarom krijg je veel aandacht 
en begeleiding. We willen graag 
weten hoe het met je gaat en of 

je het leuk vindt op school. Elke 
klas heeft een eigen mentor. 
Deze doet van alles voor jou. 
Heb je een vraag, wil je hulp of 
advies? Je kunt altijd bij de 
mentor terecht. We leren je ook 
hoe je bijvoorbeeld 

aantekeningen, samenvattingen 
of werkstukken kunt maken. En 
we spreken regelmatig met je 
ouders/verzorgers. Bij Terra sta 
je er nooit alleen voor. 

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

LAAT 
JE 
HOREN
Wil jij graag meepraten 
over hoe dingen gaan op 
school? Mooi! We hebben 
namelijk een actieve 
leerlingenraad die leuke 
activiteiten organiseert. 
Bijvoorbeeld met Sinter-
klaas of op Valentijnsdag. 
Ook geeft de raad zijn 
mening aan de directie 
over allerlei onder-
werpen. 
Interessant!

WAT  
KIES  
JIJ?
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...

LWOO: VOOR EXTRA ONDERSTEUNING
Vind je leren lastig? Heb je moeite met bepaalde 
vakken? Of lukt het niet goed om je te concentreren? 
Dan helpen we jou. Je kunt extra les volgen en 
begeleiding krijgen. Terra Emmen vmbo-groen 

heeft een lwoo-klas. Dit betekent leerweg-
ondersteunend onderwijs. Je komt dan in een 
kleinere groep en krijgt extra aandacht van de 
docent. We kijken goed wat jij nodig hebt. 

DE WERELD AAN JE VOETEN

STAGES
Tijdens de opleiding loop je stage bij allerlei soorten organisaties. 
Denk aan een kapperszaak, restaurant, veehouderij, 
verzorgingshuis, garage, dierenarts of ziekenhuis. Zo kun je 
kennismaken met bepaalde beroepen en kijken wat je ervan vindt. 
Een mooie ervaring, die je goed kunt gebruiken tijdens je latere 
studie! Stage lopen is leuk én leerzaam. Daarnaast heb je dan nog 
de maatschappelijke stage. We bedenken elk jaar weer mooie 
activiteiten, die waardevol zijn voor de wereld. Een schoolplein of 
kinderboerderij opknappen, samen met oudere mensen een mooi 
bloemstuk maken of zwerfvuil ophalen... het zijn een paar 
voorbeelden. Misschien heb je zelf een goed idee voor de 
maatschappelijke stage.

PRAKTIJKVAKKEN 
Je krijgt bij ons natuurlijk de gewone vakken zoals Nederlands, 
Engels en biologie. Maar dat is niet alles… we bieden ook veel groene 
en praktische vakken aan. Dat maakt het leren extra leuk. Dieren en 
planten verzorgen, koken, leren timmeren of solderen, omgaan met 
klanten in een winkel: je vindt het hier allemaal. Zodat jij kunt doen 
en leren wat bij jou past. Klinkt goed hè! Daarbij letten we steeds op 
respect voor de natuur, voor de wereld om ons heen en voor elkaar. 
Dat is op onze school erg belangrijk. 

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 voor-
lichting, bijvoorbeeld over digitaal pesten. Zo 
werken we aan een veilig klimaat op onze school.

Vakken volgen is belangrijk. Je kunt er veel van leren. Maar: bij ons zit je niet alleen in de schoolbanken. We vinden de praktijk ook heel 
belangrijk. Je gaat dus ook de wijde wereld in bij Terra! 

TERRA IN CONCERT!
Terra Emmen wil leerlingen in de gelegenheid stellen om hun 
muzikale talenten te tonen. Daarom is ‘Terra in Concert’ 
georganiseerd. Een gevarieerd programma werd samengesteld, 
uiteenlopend van solo-optredens tot een heuse drumbattle. Laat je 
talent zien, bij Terra Emmen!

Bij Terra werken alle leerlingen met een eigen laptop, zowel op 
school als thuis. Dat is handig! Je leert dus niet alleen vanuit de 
boeken, maar hebt ook je eigen laptop. Daarmee kun je de lesstof 
digitaal bekijken en op je eigen niveau en in je eigen tempo 
bestuderen. Deze lesstof kan voor elke leerling verschillend zijn. 
Dit alles noemen wij gepersonaliseerd leren. Op jouw lijf 
geschreven dus! 

WERKEN MET JOUW 
EIGEN LAPTOP 

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!

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. En heb jij de 
Magister app al op jouw 
smartphone? Handig! Via 
Magister krijg je veel 
informatie over de school 
en het leren. Altijd en 
overal! 

7% ANDERS

18% TECHNIEK

23% ZORG  
EN WELZIJN

23% ECONOMIE

29% GROEN

PROFIEL GROEN
Het is nu nog heel ver weg, maar in de bovenbouw van het 
vmbo-groen volg je het profiel Groen. Er is dus veel aandacht 
voor natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. 
Zeker weten dat die kennis je van pas gaat komen in het 
beroep dat je later kiest. Dat kan in de groene sector zijn, maar 
dat hoeft niet. Met profiel Groen kun je nog alle kanten op. 
Met een vmbo-groen diploma kun je naar alle richtingen van 
het mbo. Sommige leerlingen van onze school kiezen voor 
mbo-groen. Veel leerlingen kiezen een andere richting, kijk 
maar eens:

GEZONDE SCHOOL!
Terra Emmen besteedt veel aandacht aan een goede 
gezondheid. We doen dit in allerlei lessen, maar ook door 
afspraken met jou en je ouders. De school is rookvrij en 
energiedrankjes zijn ‘not-done’. We doen ook mee aan 
IRun2BeFit: samen met je klas trainen voor en meedoen aan 
een loopfeest in Klazienaveen. Een grandioos gebeuren met 
alleen maar winnaars! Ook jij bent ‘the Champion’ na afloop! 

Onze school is niet heel groot. Je leert iedereen snel kennen. 
Dat is natuurlijk supergezellig in de pauzes. De stap van de 
basisschool naar onze school valt dan ook reuze mee! Bij ons op 
school heb je verschillende afdelingen zoals Techniek, Dierhouderij, 
Voeding, Bloemschikken én Groene ruimte. Leuk sfeertje, bij 
Terra Emmen!

LEUK SFEERTJE

WAAR LIGT JOUW TALENT? 
Samen met jou gaan we op zoek naar wat jij leuk vindt, waar 
jouw talenten liggen en hoe je die het beste kunt benutten. 
Hiervoor gaan we allerlei opdrachten uitvoeren. Met een 
moeilijk woord noemen we dat LOB (Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding). Jij weet zo beter wat jouw mogelijkheden zijn, 
voor nu en in de toekomst! 



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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