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Kom jij ook?
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SPLINTERNIEUWE 
SCHOOL! 

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!

Kijk verder voor het vmbo-groen op pagina 4 en 5.

GROEN ONDERWIJS VOOR 
SLIMME DOENERS!

Kan 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. Op het 
Groene Lyceum leer je veel op verschillende manieren; in de schoolbanken, maar ook 
letterlijk en figuurlijk buiten. De natuur neemt een belangrijke plaats in bij Terra!
Je hebt natuurlijk klassikale lessen, maar er is ook volop ruimte voor jouw eigen tempo 
bij het Groene Lyceum. Aan het einde van de leerroute heb je een vmbo- én mbo-
diploma niveau 4 (Crebonr. 25162). Daarmee heb je een startbewijs voor het hbo. Binnen 
het Groene Lyceum hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een vernieuwde opzet. 
Zo is er nu nog meer ruimte voor maatwerk, zodat iedere leerling op zijn plek zit bij het 
Groene Lyceum. Hoe we dat doen? Daar lees je alles over in deze Tabloid! We zijn trots 
dat we deze alternatieve route naar het hbo aanbieden.

Kijk voor meer informatie over het Groene Lyceum op pagina 6 en 7.

Terra Emmen heeft een nieuw schoolgebouw.
Aan de Huizingsbrinkweg staat de splinternieuwe 
school, waar we samen met Terra MBO Emmen 
zitten. De bouw van deze unieke school, waar vo en 
mbo hun eigen sfeer hebben, is vorig jaar afgerond. 
Wij zijn heel blij met het resultaat. Het is prachtig 
geworden! Jij kunt optimaal gebruik maken van de 
gloednieuwe school. Cool toch? 
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DE NIEUWE SCHOOL

DE VIER SEIZOENEN

NOG STEEDS KLEINSCHALIG

We zijn heel erg trots op onze nieuwe school. Het 
staat op de plek waar eerder al de oude school 
stond aan de Huizingsbrinkweg 9. Het is een mooie 
rustige plek in Emmen, midden in het groen. Zeer 
geschikt dus voor het groene onderwijs dat wij 
bieden! In de school vind je naast het vo ook het 

mbo. Hier merk je niet veel van als je na de 
basisschool bij ons begint. We werken op 
verschillende plekken, dat noemen we brinken, 
waar jij samen met jouw leeftijdsgenoten les hebt. 
Dit is overzichtelijk en geeft jou een veilig gevoel. 

De vier seizoenen hebben een duidelijke eigen plek binnen onze 
nieuwe school. Het komt terug in het interieur en de indeling van de 
school. Zo ga je buiten en binnen met alle seizoenen mee. 
Nieuwsgierig? We verwelkomen jou graag op onze nieuwe school. 

De nieuwe school is nog steeds geen grote school. Natuurlijk groter dan de oude school, omdat het MBO er 
ook een eigen plek heeft. Maar nog steeds zijn we een kleinschalige school, waar we elkaar allemaal 
kennen. Wel zo prettig! 

HOE KOM IK OP TIJD OP SCHOOL?
We vinden het fijn als je op fiets op school komt, lekker gezond! Kom je met het openbaar vervoer? Met 
de bus 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.

IN DE PRAKTIJK
Bij Terra Emmen heb je naast theorie veel praktijk. Ook daar hebben we 
aan gedacht bij het ontwerpen van de nieuwe school. Dat heeft een 
aantal schitterende praktijklokalen opgeleverd, waar jij heel veel mooie 
praktijklessen kunt volgen. Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen op onze nieuwe school!  

GEZONDE SCHOOL!
Terra Emmen is een gezonde school. Fruit, melk, karnemelk, 
gezonde broodjes... dit is bij ons op school allemaal 
verkrijgbaar. We nemen de gezonde school ook mee in ons 
lesprogramma. Bij het vak VAP (Verwerking Agrarische 
Producten) leer je van alles over de bereiding van voedsel. 
Goed en gezond dus! 
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LEKKER SPORTIEF!
Veel bewegen = gezond. Sport is dan ook belangrijk bij ons. In elk 
seizoen sporten we ergens anders: in de gymzaal, op het veld of in het 
zwembad. Ook hebben we sportdagen en organiseren we toernooien. 

ZIN IN 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! 

LAPTOP ÉN 
BOEKEN
Bij Terra werken vele leerlingen met een eigen laptop. 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! 

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, zeilkamp, tjalk of een survival in de Ardennen. In het 
vierde jaar ga je een dag skiën! Leuk vooruitzicht...

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!

ROKEN? 
DACHT HET NIET

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. 

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 en je kunt de Magister app ook op je 
smartphone downloaden. 

HANDIG ZEG: MAGISTER
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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 praktijkvakken. 
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 daarnaast praktijkvakken.

BASISBEROEPS GERICHTE LEERWEG
Vind je theorie best lastig en wil je vooral heel praktisch bezig 
zijn? Dan past deze leerweg bij jou. Naast theorievakken is er 
volop ruimte voor de praktijk.

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. Je komt dan in een kleinere groep en 
krijgt extra aandacht van de docent. We kijken goed wat jij nodig hebt. 

PRETTIG KENNISMAKEN

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. 
Je hoort aan het begin van het 
schooljaar wie jouw mentor is. 
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 aan-

tekeningen, samenvattingen of 
werkstukken kunt maken. 
En we spreken regelmatig met je 
ouder(s)/verzorger(s). Bij Terra 
sta je er nooit alleen voor. 

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. 

Wil jij graag meepraten over hoe dingen gaan op school? Mooi! 
We hebben namelijk een actieve leerlingen-raad die leuke 
activiteiten organiseert. Bijvoorbeeld met Sinterklaas of op 
Valentijnsdag. Ook geeft de raad zijn mening aan de directie 
over allerlei onderwerpen. Interessant! 

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 deSportklas op skikamp. Voor de echte sportieveling!

WERKEN MET JE 
EIGEN LAPTOP

LAAT JE HOREN!
LEKKER SPORTEN!



WAAR LIGGEN JOUW 
MOGELIJKHEDEN?
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! 

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 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:

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. 

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!
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“TERRA VIND IK EEN GEZELLIGE SCHOOL EN DE SFEER IS GOED. IK VOLG LEUKE 
LESSEN, WISKUNDE VIND IK HET LEUKSTE VAK, IK WIL LATER NAMELIJK 
WISKUNDEDOCENT WORDEN. TOEN EEN VRIEND VAN MIJ VERTELDE WAT HIJ 
ALLEMAAL OP DEZE SCHOOL DOET EN LEERT, SPRAK HET MIJ GELIJK AAN. 
IK BEN ZELF WEZEN KIJKEN EN IK WAS GELIJK VERKOCHT. IK MAG GRAAG 
MET DIEREN OMGAAN, DE SLANG IS MIJN FAVORIET. DE DOCENTEN ZIJN ZEER 
BEHULPZAAM; ALS JE HULP NODIG HEBT IN DE LES, DAN STAAN ZE VOOR JE 
KLAAR. IK GA MET VEEL PLEZIER NAAR TERRA!”

RICK MELLES, LEERLING TERRA

BEROEPSGERICHT
In de bovenbouw ga jij het examen-programma 
‘Profiel Groen’ volgen. Er wordt dan thematisch 
in modules gewerkt. Alle leerlingen in het 
vmbo-groen volgen deze modules. KB en BB 
leerlingen volgen vier modules, GL leerlingen 
volgen er twee. Het examen ‘Profiel Groen’ 

wordt aan het einde van het vierde jaar 
afgenomen. In het derde en vierde jaar krijg je 
ook de mogelijkheid om keuzevakken te volgen. 
Iedere leerling heeft zijn eigen programma; 
heel beroepsgericht! 

GROEN 
34%

ECONOMIE &
DIENSTVERLENING 

24%

TECHNIEK 
15%

OVERIG 
3%

ZORG & 
WELZIJN 

24%
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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 daar-

 naast 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!

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. 

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. 

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 ouder(s)/verzorger(s). 

%  Jouw ouders worden betrokken bij jouw ontwikkeling, 
zo kunnen ze goed op de hoogte blijven van wat jij 
allemaal leert & ontdekt! 

%  We organiseren informatieavonden voor ouders.

%  Elke vestiging heeft een zorgadviesteam, dat ingezet 
kan worden 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.



JIJ & HET GROENE LYCEUM: 
EEN GOEDE MATCH!
Het Groene Lyceum is geschikt 
voor leerlingen die prima 
kunnen leren, maar ook graag 
praktisch bezig zijn. Heb jij 
vmbo-tl/havo, havo of havo/
vwo als schooladvies? En ben jij: 
y creatief;
y ondernemend;

y zelfstandig;
y sociaal;
y op zoek naar praktijk-
 ervaring;
y oplossingsgericht;
y en een doorzetter?
Dan past het Groene Lyceum 
goed bij jou!

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, beroeps-
gerichte theorie en praktijk, 
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 drie korte periodes 
bij verschillende bedrijven of 
instellingen en in het vierde 
leerjaar langer op dezelfde plek. 
Doordat je in jaar 3 al vakken 
afsluit, kan je in jaar 4 al 
beginnen met de mbo stof. Aan 
het eind van leerjaar 4 haal je je 
vmbodiploma. In leerjaar 5 en 6 
zit je op het mbo. Je volgt dan, 
naast het beroepsgerichte deel, 
algemeen vormende vakken en 
keuzedelen. Nederlands, Engels 

en wiskunde zijn verplicht. Op 
het mbo kies je ook twee vakken 
die aansluiten bij de hbo opleiding 
van jouw keuze. Je kan kiezen uit 
natuurkunde, scheikunde, 
biologie, economie of Duits. 
De keuzedelen kies je afgestemd 
op je toekomstplannen. Ook in 
de bovenbouw loop je stage. 
Dat kan zelfs in het buitenland! 
Als je al je mbo onderdelen en 
vakken hebt afgerond, behaal je 
je mbo 4 diploma, waarmee je 
kan doorstromen naar het hbo!

DE VAKKEN OP HGL

YES, JE 
HEBT JE 
DIPLOMA! 
Het Groene Lyceum sluit je 
af met een mbo-diploma op 
niveau 4. Daarmee kun je 
direct 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. 

MEER WETEN 
OVER HGL? 
Neem contact op met 
Terra Emmen via 
voterra@emmen.nl of 
T. 0591-61 73 44. 

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:

IN ZES OF VIJF JAAR! 
Het vernieuwde Groene Lyceum
rond je na zes jaar af. Afhanke-
lijk van je eigen mogelijkheden
en keuzes, is het mogelijk om te
versnellen en na 5 of 5,5 jaar het
Groene Lyceum af te ronden. 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
vervolgopleiding of de start op
de arbeidsmarkt. In jaar 3 hGL
worden al examens afgelegd, in
jaar 4 start je al met mbo
leerstof. In de laatste jaren maak
je keuzes die passen bij jouw
vervolgopleiding en het moment
waarop jij je diploma krijgt.

JOUW EIGEN WEG
Je krijgt meer keuzemogelijk-
heden. In de onderbouw 
(leerjaar 1 en 2) begin je met 
projectleren, dat sluit mooi 
aan bij ons ‘praktisch gerichte’ 
onderwijs. Binnen de vakken 
is soms ook sprake van keuze 
onderdelen. 
Zo leer je vanaf het begin, door 
versnellen, verdiepen en 
verbreden, je eigen leerroute 
te kiezen. In de bovenbouw 
(vanaf leerjaar 3) richt je je 
meer en meer op de toekomst. 

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. 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!

MAATWERK 
Het Groene Lyceum is een
flexibele leerroute. We leveren
zoveel mogelijk maatwerk, door
goed te kijken wat de leerling
nodig heeft en ons onderwijs
daar op af te stemmen. Iedere
leerling heeft zijn/haar eigen
tempo en dat willen we ook
zoveel mogelijk ruimte geven.
Op deze manier staan we ook
zoveel mogelijk stil bij
talentontwikkeling. Kortom: 
we doen er alles aan dat de 
leerling zoveel mogelijk leert 
op het Groene Lyceum!
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woensdag 
9 februari 
15.00 - 21.00 uur
EMMEN.VOTERRA.NL

Huizingsbrinkweg 9 | 7812 BK Emmen | (0591) 61 73 44 | emmen@voterra.nl

emmen

SOCIAL MEDIA WIJS
Instagram, Snapchat, TikTok…. Veel leerlingen gebruiken 
social media. Leuk natuurlijk! We vinden het wel belangrijk dat 
leerlingen dit op een goede manier doen en weten wat de 
invloed is van social media. Daarom volgen alle eerstejaars 
een speciale lessenreeks. Daarna ontvangen ze het social 
media rijbewijs. Bij ons word je dus echt social media WIJS!
Wilt u als ouder(s), via social media, op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws en foto’s van onze vestiging? 

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

OPEN DAG
WOENSDAG 9 FEBRUARI 2022, 15.00 - 21.00 UUR

DOEDAG/MIDDAGEN 
4  NOVEMBER 2021, 8.45 - 12.00 / 13.30 - 16.00 UUR
9  NOVEMBER 2021, 8.45 - 12.00 UUR
17 NOVEMBER 2021, 13.30 - 16.00 UUR
16 FEBRUARI  2022, 8.45 - 12.00 / 13.30 - 16.00 UUR

VOORLICHTINGSAVOND GROEP 8
15 NOVEMBER 2021, VANAF 19.30 UUR
14 FEBRUARI 2022, VANAF 19.30 UUR


