2020/2021
2021/2022

schoolgids

Inhoudsopgave
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

INRICHTING ONDERWIJS/TOELATING

Inrichting�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Onderwijstijd���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Voorwaarden toelating, overgang en afsluiting onderwijs����������������������������������������������5
Stages en maatschappelijke oriëntatie����������������������������������������������������������������������������������������6
Lesuitvalbeleid������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

2. BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Begeleiding ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Ondersteuningsteam ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Passend onderwijs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Leerlingbegeleiding �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Mentoraat ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Veiligheidsplan �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

3. ONDERWIJSKWALITEIT/RESULTATEN

3.1 Onderwijskwaliteit ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
3.2 Inspectie van het onderwijs ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
3.3 Doorstroom �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

4. FINANCIËN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Gratis schoolboeken ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Vrijwillige ouderbijdrage ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Terra digitaal ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Tegemoetkoming schoolkosten ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Informatie bijkomende kosten �������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Betalingsregeling����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Verklaring omtrent Gedrag ������������������������������������������������������������������������������������������������������������11

5. ALGEMENE ZAKEN
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Ouderraad Terra VO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Leerlingbetrokkenheid���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Schoolverzuim��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Schorsing en verwijdering��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Kluisjes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

2

6. RAPPORTAGE/CONTACT MET OUDERS

6.1 Contact met ouders ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
6.2 Leerlingvolgsysteem �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
6.3 Informatievoorziening gescheiden ouders����������������������������������������������������������������������������� 13

7. REGELINGEN, STATUTEN EN PROTOCOLLEN

7.1 Privacybeleid ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
7.2 Beeldmateriaal ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
7.3 Responsible Disclosure ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
7.4 Klachtenbehandeling/klachtenregeling ��������������������������������������������������������������������������������� 14
7.5 Leerlingstatuut ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
7.6 Pestprotocol ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
7.7 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling........................................................15
7.8 Protocol computergebruik/gebruik mobiele telefoons �����������������������������������������������������15
7.9 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen ������������������������������������������������������ 16
7.10 Camera toezicht schoolgebouw ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
7.11 Schoolregels ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

8. VESTIGINGSINFORMATIE

Terra Assen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Terra Eelde ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Terra Emmen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Terra Meppel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Terra Oldekerk ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Terra Winsum ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27
Terra Wolvega ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

3

Voorwoord
Voor u ligt de algemene schoolgids van Terra vo, schooljaar 2021-2022.
Terra vo heeft vestigingen in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk,
Winsum en Wolvega. Onze zeven vestigingen zijn verschillend van grootte
en hebben ieder een eigen karakter; zo hebben de vestigingen Meppel,
Oldekerk en Winsum een christelijke identiteit.
In deze schoolgids staat alle informatie die wij wettelijk verplicht zijn
te melden. Natuurlijk hebben wij nog meer te vertellen. Op het portaal
TerraConnect van Terra vo vindt u per vestiging overige informatie
zoals de lestijden of de vakantieregeling. Bij sommige onderwerpen in
deze schoolgids wordt u ook verwezen naar TerraConnect voor meer
informatie of naar andere externe instanties.
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, dan kunt u
natuurlijk altijd contact opnemen met de afdelingsdirectie van de
betreffende vestiging.
Afdelingsdirectie Terra vo

* Overal waar in deze gids hij staat, kan ook zij worden gelezen
* Overal waar in deze gids ouders staat, kan ouder(s)/verzorger(s) worden gelezen
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1. Inrichting onderwijs/toelating
lesweken, dit varieert met een week
meer of minder door de vakantiespreiding. Per schooljaar moeten
leerlingen wettelijk verplicht 189 dagen
onderwijs krijgen. We houden in onze
planning rekening met ongeveer
vijf dagen aan lesuitval in verband
met Goede Vrijdag, Tweede Paasdag,
Koningsdag, Hemelvaartsdag en
Tweede Pinksterdag. Het spreekt
vanzelf dat we ons inspannen om
lesuitval zoveel mogelijk te beperken.
De onderwijstijd moet onder
verantwoordelijkheid van de school
bewust gepland en verzorgd worden, de
onderwijsactiviteiten moeten worden
verzorgd onder verantwoordelijkheid
van bevoegd personeel.

1.1 Inrichting
Samen bieden de vestigingen van Terra
vo vmbo-groen, het Groene Lyceum en
Praktijkonderwijs aan. De verdeling
over de vestigingen is als volgt:
Assen
Eelde
Emmen
Meppel
Oldekerk
Winsum

vmbo-groen, het Groene Lyceum
vmbo-groen, het Groene Lyceum
vmbo-groen, het Groene Lyceum
vmbo-groen, het Groene Lyceum
vmbo-groen
vmbo-groen, het Groene Lyceum,
Praktijkonderwijs
Wolvega vmbo-groen, het Groene Lyceum

1.2 Onderwijstijd
De overheid heeft de onderwijstijd vastgesteld, waarbij wordt uitgegaan van
een aantal uren per schoolloopbaan.

De vakantieregeling 2021-2022 vindt
u op het portaal/Weten & Regelenafspraken & regelingen - vakantie &
verlof- vakantie.

•
•
•

 	praktijkonderwijs
1000 klokuren per schooljaar
 	vmbo
 	 3700 klokuren per schoolloopbaan
 	 Het Groene Lyceum
 	 5400 klokuren per schoolloopbaan
(vo en mbo).

1.3 Voorwaarden toelating,
overgang en afsluiting van
het 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 en een
onderwijskundig rapport. Voor
de toelatingsvoorwaarden tot het
praktijkonderwijs zie blz 27.
Na aanmelding vindt er een warme

De lessen horen natuurlijk bij onderwijstijd. Daarnaast vallen verschillende
activiteiten onder dit begrip: projecten,
werkweken, schoolkampen, excursies,
stages, sportdagen, enzovoort. Kortom:
bezigheden door school georganiseerd
en activiteiten waarbij leerlingen door
docenten worden begeleid.
Een schooljaar telt gemiddeld 38
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overdracht van leerlingen plaats.
Iedere leerling wordt besproken met
de aanleverende basisschool, zodat
we een compleet beeld hebben van
de ondersteuningsbehoefte van de
leerling. Het toelatingsbeleid, de
overgangsregeling en het programma
van toetsing en afsluiting kunt u vinden
op de Het portaal/Weten Regelen onderwijs & begeleiding.

Daarnaast zijn er binnen het vmbogroen, het Groene Lyceum en
Praktijkonderwijs verschillende stages.
Tijdens een stage oefenen leerlingen
met de kennis en vaardigheden die
ze op school geleerd hebben. Het doel
van een externe stage is om in een
levensechte situatie een werkhouding
te ontwikkelen en werkervaring op
te doen. De stage wordt gedurende
de schoolloopbaan steeds meer
toegesneden op de mogelijkheden van
de leerling.

1.4 Stages en maatschappelijke
oriëntatie
Bij Terra vo nemen stages en
maatschappelijke oriëntatie een
belangrijke plaats in. We dagen
onze leerlingen in het kader van
burgerschapsvorming uit om vanuit
verantwoordelijkheid een aandeel
te leveren aan de maatschappij en
onze regio’s. Terra vo voelt zich nauw
betrokken bij de verschillende regio’s.
We organiseren in samenwerking met
organisaties en verenigingen in onze
regio projecten waarbij onze leerlingen
zich inzetten voor de ‘leefbaarheid’ van
hun (directe) omgeving. Leerlingen
komen op verschillende manieren in
aanraking met vrijwilligerswerk.

1.5 Lesuitvalbeleid
We doen onze uiterste best lesuitval
tot een minimum te beperken. Waar
mogelijk vervangen we lessen waar
die anders uitvallen. Soms lukt het niet
om vervanging te regelen, dan zijn
wij genoodzaakt de leerlingen eerder
vrij te geven. Er is extra onderwijstijd ingepland om de lesuitval door
bijvoorbeeld ziekte, scholing van
personeel, begeleiding van excursies
te compenseren.
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2. Begeleiding en ondersteuning
2.1 Begeleiding

2.2 Zorgteam/Ondersteuningsteam

Er zijn op onze scholen 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 centraal.
De begeleiding die een leerling kan
krijgen staat 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.

Op alle vestigingen van Terra vo is
een zorgteam/ondersteuningsteam
aanwezig. Het team ondersteunt
mentoren en docenten bij het begeleiden
van leerlingen. Het team bestaat uit
deskundigen van de school. Daarnaast
kan het zo zijn dat deskundigen van
buiten de school deel uitmaken van het
zorgteam/ondersteuningsteam, zoals
de leerplichtambtenaar, jeugdarts en
schoolmaatschappelijk werker.

2.3 Passend onderwijs
Schoolbesturen hebben een zorgplicht.
Passend onderwijs is de manier
waarop onderwijs aan leerlingen
die ondersteuning nodig hebben,
wordt georganiseerd. Het gaat om
zowel basisondersteuning en extra
ondersteuning, bijvoorbeeld extra
begeleiding op school, aangepast
lesmateriaal of onderwijs op een
speciale school. Per 1 augustus 2014
hebben schoolbesturen zorgplicht.
Zij zijn verantwoordelijk om alle
leerlingen passend onderwijs te
bieden, bij voorkeur binnen het
samenwerkingsverband.
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De vestigingen van Terra vo
maken deel uit van verschillende
samenwerkingsverbanden:
 		VO2002 Samenwerkingsverband
Groningen Ommelanden V(S)O
(Winsum en Oldekerk);

•

7

• 		VO2102 Stichting

2.5 Mentoraat

Samenwerkingsverband ZuidoostFriesland VO (Wolvega);
 		VO2201 Stichting
Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Noord- en Midden
Drenthe (Eelde en Assen);
 		VO2202 Samenwerkingsverband
Zuidoost-Drenthe VO (Emmen);
 		VO2203 Stichting SWV-VO 22.03
(Meppel).

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het eerste
aanspreekpunt voor de leerling en
ouders en zorgt voor een goed contact
tussen school, ouders en leerling. De
mentor is goed op de hoogte van de
persoonlijke omstandigheden en van de
voortgang op school.

•
•
•

2.6 Veiligheidsplan
Terra vo wil een veilige school zijn.
Dit betekent dat wij het belangrijk
vinden dat leerlingen, ouders en
onderwijspersoneel veilig zijn en zich
ook veilig voelen.
Alle afspraken rond schoolveiligheid
worden ieder jaar opnieuw vastgelegd
in het schoolveiligheidsplan.
Portaal /Weten & Regelen - In & rond
het gebouw- veiligheid

Elke vestiging van Terra vo stelt een
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op.
Hierin staat de basisondersteuning
en extra ondersteuning beschreven.
Sommige vestigingen werken ook
met tussenvoorzieningen, waarbij
de leerling na een intaketraject voor
onderwijs en begeleiding tijdelijk extra
ondersteuning krijgt. Daar wordt
gewerkt aan de hulpvraag. In het SOP
wordt ook ingegaan op de grenzen en de
ambitie van de school, zowel intern als
extern.
Portaal/Weten & Regelen - onderwijs &
begeleiding - passend onderwijs

2.4 Leerlingbegeleiding
Bij Terra vo heeft leerlingbegeleiding
een belangrijke plaats; het speelt een
rol bij het leren leren, leren kiezen en
het leren leven. Bij Terra vo maken
we voor de leerlingbegeleiding
gebruik van mentoraat, decanaat, het
zorgteam/ondersteuningsteam en
leerlingcoördinatoren.
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3. Onderwijskwaliteit/resultaten
en 4) in het mbo kiezen. Doorstromen
naar de havo is, onder voorwaarden,
mogelijk na het succesvol afsluiten
van vmbo-tl/gl. De havo heeft
toelatingsvoorwaarden voor het
doorstromen vanuit het vmbo. Elke
school mag echter zelf hun aanname
beleid bepalen.

3.1 Onderwijskwaliteit
Onderwijskwaliteit blijkt onder meer
uit leerresultaten van de leerling. Deze
leerresultaten kunnen we meten aan de
hand van examencijfers en hoe snel de
leerlingen de school doorlopen.
Daarnaast neemt Terra vo regelmatig
leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken af. De uitkomsten zijn te
vinden op www.scholenopdekaart.nl.
Informatie als herkomst van de
leerlingen, leerlingenaantallen en
slagingspercentages is hier ook te
vinden.

Met een basisberoepsgerichte leerweg
kan een leerling doorstromen naar
niveau 2 in het mbo. Niveau 1 is
toegankelijk voor ongediplomeerde
instroom. Op elke mbo is een
toelatingsprocedure. Als een leerling
zich voor 1 april aanmeldt heeft hij/zij
toelatingsrecht op het mbo. De leerling
ontvangt dan een uitnodiging voor een
intakegesprek.

3.2 Inspectie van het Onderwijs
Het ministerie van OCW heeft het
toezicht op de scholen toevertrouwd
aan de Inspectie van het Onderwijs.
De inspectie doet jaarlijks verslag over
de prestaties van onderwijsinstellingen.
De meest actuele onderwijsresultaten
van Terra vo kunt u vinden op
www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie
is te bereiken via info@owinsp.nl. Heeft
u vragen over het onderwijs, dan kunt
u bellen met het gratis telefoonnummer
0800 - 8051.

Na het Groene Lyceum kan de leerling
doorstromen naar het hbo.
(Doorstroomgegevens per vestiging zijn
weergegeven in de vestiging specifieke
informatie achterin dit document).

3.3 Doorstroom
Na het vmbo-groen kan de leerling
doorstromen naar alle mbo-sectoren.
Met de gemengde leerweg,
theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg kan de leerling een
drie- of vierjarige opleiding (niveau 3
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4. Financiën
Tevens vindt u hier een overzicht van
de gevraagde bijdragen per leerjaar
en opleiding. Met betrekking tot de
vrijwillige ouderbijdrage is door Terra
vo een reglement opgesteld, de ‘Regeling
vrijwillige ouderbijdrage’. Deze regeling
is te vinden op het portaal.
portaal/Weten & Regelen - afspraken &
regelingen - financiën

4.1 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 het
portaal/Weten & Regelen - onderwijs
& begeleiding - lesmateriaal, boeken en
licenties.

De inning van deze bijdrage gaat via
WIS Collect, ouders ontvangen via de
mail informatie over deze wijze van
betaling.
Portaal/Weten & Regelen - afspraken &
regelingen - financiën

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage
Niet alle schoolzaken worden door de
overheid bekostigd. De vergoeding
die de school van het Rijk ontvangt, is
niet toereikend om alles te bekostigen.
Ieder jaar moet worden bekeken
hoe de gelden goed besteed kunnen
worden, zonder dat het aanbod aan
de leerlingen wordt beperkt. Daarom
vraagt Terra vo van de ouders een
vrijwillige bijdrage, afhankelijk van
de te volgen opleiding. Voor de school
is de bijdrage erg belangrijk. Terra vo
heeft de ‘Gedragscode schoolkosten
voortgezet onderwijs 2009’ van de VORaad ondertekend. Hiermee wordt de
school gestimuleerd om de schoolkosten
transparant te maken en dat al het
mogelijke wordt gedaan om de kosten
zo laag mogelijk te houden. Met het
ondertekenen van de gedragscode geeft
Terra vo aan dat zij zich zal houden
aan de regels van deze gedragscode.
Meer informatie over de besteding van
de ouderbijdrage en de gedragscode
kunt u vinden op TerraConnect.

4.3 Terra digitaal
Leerlingen van Terra vo werken met
boeken en een eigen laptop. Deze laptop
schaffen de leerlingen zelf aan. Terra vo
geeft een advies over welke laptop het
beste aangeschaft kan worden.

4.4 Tegemoetkoming schoolkosten
Schoolgaande kinderen kosten geld.
Voor gezinnen met een laag inkomen
zijn er verschillende subsidieregelingen.
Op de website van het Nibud leest u alles
over de verschillende mogelijkheden,
www.nibud.nl. Voor vragen hierover
kunt u contact opnemen met de
administratie van de vestiging.
Voor inwoners van de provincie
Groningen is er ook nog het
Provinciaal Groninger Studiefonds
(www.studiefondsgroningen.nl).
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4.5 Informatie over bijkomende
kosten
Ieder jaar zijn er verschillende kosten
van o.a. excursies en schoolreizen.
Een overzicht van deze kosten vindt u
op de het portaal/Weten & Regelen afspraken & regelingen - financiën

4.6 Betalingsregeling
U kunt de kosten in termijnen betalen.
Neem hiervoor contact op met de
debiteurenadministratie van Terra vo,
te bereiken op via 050- 29 29 54.
U kunt dan een afspraak maken over
het aantal termijnen. Deze termijnen
dient u dan vervolgens zelf over te
maken.

4.7 Verklaring omtrent Gedrag
Bij stage kan aan de leerling een
Verklaring omtrent Gedrag gevraagd
worden. De kosten zijn voor rekening
van de ouders.

11

5. Algemene zaken
5.1 Ouderraad Terra VO

5.3 Schoolverzuim

Terra vo heeft een ouderraad,
waarin ouders van verschillende
vestigingen deelnemen. De ouderraad
vertegenwoordigt de ouders van
de leerlingen. Zij treedt op als
gesprekspartner van de schoolleiding
en de medewerkers. De ouderraad
wil het contact tussen ouders en
vertegenwoordigers van de school
onderhouden en verbeteren.
Daarnaast heeft iedere vestiging
een ouderklankbordgroep. Ouders
die vragen en/of suggesties hebben,
kunnen contact opnemen met de
ouderklankbordgroep en/of Ouderraad
Terra vo.
Portaal/Weten&regelen - meedenken &
praten - ouders/leerlingen

Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij
genoodzaakt dit verzuim te melden aan
de leerplichtambtenaar. Dit geldt tevens
voor zorgelijk verzuim en voor frequent
te laat komen. Voor het aanvragen
van bijzonder verlof kan een aanvraag
ingediend worden.
Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - vakantie & verlof

5.2 Leerlingbetrokkenheid

5.5 Kluisjes

Meerdere vestigingen van Terra vo
hebben een leerlingenraad of een
leerlingenpanel. Deze leerlingen komen
bijeen voor verschillende onderwerpen.
Dit kunnen zaken zijn die vanuit school
worden ingebracht, maar de leerlingen
kunnen vanzelfsprekend ook zelf met
onderwerpen komen. In overleg met de
schoolleiding treedt de leerlingenraad/
panel op als vertegenwoordiging van
de leerlingen.

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies
of beschadiging van persoonlijke
eigendommen van de leerlingen.
Op alle vestigingen van Terra vo zijn
kluisjes aanwezig, omdat wij het
risico van diefstal willen beperken.
We kunnen leerlingen niet verplichten
hiervan gebruik te maken, maar wij
adviseren om dit wel te doen. Kluisjes
mogen gebruikt worden om school
gerelateerde (persoonlijke) spullen in
te bewaren. De schoolleiding heeft het
recht bij een vermoeden van oneigenlijk
gebruik de kluisjes te controleren.

5.4 Schorsing en verwijdering
Als leerlingen regels en voorschriften
overtreden, kan hen straf worden
opgelegd, dat uiteindelijk kan leiden tot
schorsing of verwijdering. Hiervoor is
een protocol.
Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - protocollen
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6. Rapportage/contact met ouders
Ouders en leerlingen van 16 jaar en
ouder hebben inzagerecht in het
leerlingvolgsysteem. Bovendien hebben
ze recht op correctie van (feitelijk)
onjuiste gegevens of de mogelijkheid
een zienswijze te laten opnemen.
Verstrekking van rapportage op schrift
is per vestiging en leerjaar verschillend.

6.1 Contact met ouders
Op verschillende manieren is er
binnen Terra vo contact met de
ouders. De mentor van de leerling is
ook aanspreekpunt voor de ouders.
Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal
contactavonden waarin ouders de
mogelijkheid hebben om te overleggen
met de mentor/docent over de
ontwikkelingen van de leerlingen.
Tijdens elk leerjaar vinden er op de
vestigingen ook ouderavonden plaats.
De thema’s verschillen per ouderavond
en per leerjaar.

6.3 Informatievoorziening
gescheiden ouders
Op grond van de Wet op het voortgezet
onderwijs (Wvo) heeft de school een
informatieplicht richting ouders/
verzorgers. In eerste instantie is het
de verantwoordelijkheid van ouders
om elkaar te informeren over de
vorderingen en ontwikkelingen van
hun kind. Als het uitwisselen van deze
informatie onderling niet mogelijk is,
dienen de ouders contact op te nemen
met de mentor van de leerling.

6.2 Leerlingvolgsysteem
Terra vo gebruikt het leerlingvolgsysteem Magister. Hiermee worden
de resultaten van de leerlingen
bijgehouden. Via de app/het portaal
kunt u inloggen en de resultaten van uw
kind volgen.
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7. Regelingen, statuten en protocollen
7.1 Privacybeleid

7.3 Responsible Disclosure

Als school verwerken we persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Deze
gegevens worden onder andere gebruikt
voor begeleiding van leerlingen om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Privacy en de bescherming van
persoonsgegevens nemen we uiteraard
serieus. Ons privacyreglement is te
vinden op het portaal. 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.
Portaal/Weten&Regelen - ICT &
werkplek - Informatiebeveiliging &
privacy

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 dan de ontdekte zwakte op
verantwoorde wijze bij ons te melden.
De regels daarvoor hebben we in onze
Responsible Disclosure verklaring op
het portaal beschreven.
Portaal/Weten&Regelen - ICT &
werkplek - Informatiebeveiliging &
privacy

7.2 Beeldmateriaal

Wanneer leerlingen of ouders een
klacht hebben, zullen zij dit in de meeste
gevallen kunnen bespreken en oplossen
met docent, mentor, de (externe)
vertrouwenspersoon of schoolleiding.
Soms lukt dat niet. Zo’n klacht kan gaan
over een genomen besluit, het nalaten
van het nemen van een besluit door
de schoolleiding, seksuele intimidatie,
gevoelens van onveiligheid, etc. Binnen
Terra is een nieuwe klachtenregeling
vastgesteld. Klachten worden ingediend
bij de regiodirectie en vervolgens
neergelegd bij de onafhankelijke interne
Algemene Klachtencommissie Terra.
Deze behandelt de klacht en adviseert
de verantwoordelijke regiodirecteur
over de afhandeling. In alle gevallen
kunnen leerlingen en ouders gebruik

7.4 Klachtenbehandeling/
Klachtenregeling

Tijdens allerlei activiteiten op school
worden regelmatig beeldmateriaal
(foto’s en films) gemaakt. Een deel
van dit beeldmateriaal kan worden
gebruikt voor publicitaire doeleinden
en is bijvoorbeeld te zien op website of
social media. Dit raakt de privacy van
afgebeelde personen. Terra vo vraagt
ouders toestemming voor plaatsen van
foto’s/films. Ondanks toestemming is
het altijd mogelijk dit in te trekken.
Deze wijze van omgang met beeldmateriaal maakt deel uit van het
privacybeleid van Terra.
Portaal/Weten&Regelen - ICT &
werkplek - Informatiebeveiliging &
privacy en Weten& Regelen - afspraken
& regelingen- protocollen
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maken van onze klachtenregeling.
Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - regelingen

vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 3 111
(lokaal tarief).

7.5 Leerlingenstatuut
In- en externe 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 naam/namen van de interne
vertrouwenspersonen zijn te vinden
in hoofdstuk 8 (vestigingsinformatie)
en op TerraConnect. De interne
vertrouwenspersoon is voor leerlingen
en ouders/verzorgers, maar ook voor
medewerkers van de school, het eerste
aanspreekpunt voor klachten. De
interne vertrouwenspersoon zal
de klager aanhoren en begeleiden
bij verdere stappen en de klager zo
nodig doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon, die niet in dienst
staat van de school.

Terra vo kent een leerlingenstatuut
waarin de rechten en verplichtingen
van onze leerlingen zijn vastgelegd.
Het gaat daarbij om zaken als recht
op medezeggenschap, toetsing en
beoordeling, straffen en beroepsrecht.
Portaal/Weten&Regelen- afspraken &
regelingen - regelingen

7.6 Pestprotocol
Terra heeft een pestprotocol. In het
pestprotocol staan richtlijnen hoe er
wordt omgegaan met pestgedrag en
hoe pesten voorkomen kan worden.
Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - protocollen

7.7 Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
Als het vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/ofkindermishandeling,
dan handelen wij zoals beschreven
staat in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. De Meldcode is te
vinden op TerraConnect.
Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - regelingen

De externe vertrouwenspersoon voor
Terra vo is de heer Jan Wibbens van
Hét Vertrouwensbureau,
www.hetvertrouwensbureau.nl, tel.
(085) 105 50 55 en 06-53 69 71 50, e-mail:
jan@hetvtb.nl of algemeen@hetvtb.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

7.8 Protocol computergebruik/
gebruik mobiele telefoons
Het gebruik van computers en het
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Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - protocollen

internet dient zich te beperken tot
onderwijsdoeleinden. Het is van
belang leerlingen er op te wijzen dat
gebruikersnaam en wachtwoord
persoonsgebonden zijn en dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor correct
computergebruik. Bij beschadiging
van pc’s, laptops of iPads worden de
kosten voor reparatie of vervanging
in rekening gebracht bij de leerling
en/of ouders of verzorgers. Elk
gebruik van mobiele telefoons en
opnameapparatuur voor beeld of geluid
(bellen, raadplegen van info, het maken
van foto’s, filmpjes, geluidsopnamen,
etc.) tijdens lessen is niet toegestaan,
zonder nadrukkelijke toestemming.

7.10 Camera toezicht
schoolgebouw
De volgende vestigingen maken
gebruiken van cameratoezicht
schoolgebouw:
Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk,
Winsum (Hamrik), Wolvega.
Portaal/Weten&Regelen- afspraken
& regelingen - protocollen en
Weten&Regelen-ICT &werkplekInformatiebeveiliging en privacy

7.11 Schoolregels
In een ruimte waar veel leerlingen
bij elkaar zijn, kunnen we er niet aan
ontkomen om een aantal regels vast
te stellen. We houden de regels zo
eenvoudig en overzichtelijk mogelijk,
zodat iedereen er gemakkelijk mee
kan omgaan en er geen verwarring
hoeft te zijn over wat nu wel en niet is
toegestaan. De meeste regels zijn zo
gewoon dat het eigenlijk overbodig
is ze hier nog eens op te schrijven.
Toch hebben we deze regels, zeg maar
afspraken, op een rij gezet. De regels
zijn per vestiging te downloaden van
TerraConnect.
Portaal/Weten&Regelen - afspraken &
regelingen - school- en omgangsregels

Daarnaast mogen in het
schoolgebouw geen foto’s, filmpjes of
geluidsopnamen worden gemaakt.
Daaruit volgt vanzelfsprekend dat
het verspreiden van dergelijke,
beelden/of geluidsopnamen dus ook
niet is toegestaan, tenzij hiervoor
toestemming is gegeven door een
personeelslid of een lid van de
schoolleiding. Toestemming kan worden
verleend aan leerlingen in die gevallen
waarin het maken van opnamen een
onderwijskundig doel heeft.

7.9 Protocol medicijnverstrekking
en medisch handelen
Terra vo heeft een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.
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8. Vestigingsinformatie
Terra Assen
Vmbo-groen en het Groene Lyceum
Vredeveldseweg 55, Assen
Postbus 333 9400 AH Assen
Tel. (0592) 31 22 98
E-mail: assen@voterra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Harry Hidskes, Hans Warris en Karina van der Heijden
Vertrouwenspersonen: kunt u vinden op het portaal/Weten&Regelen - onderwijs &
begeleiding - leerlingenbegeleiding

Onderwijs op Terra Assen
Leerlingen op Terra Assen kunnen kiezen uit vmbo-groen en het Groene Lyceum.
Binnen het vmbo-groen kan gekozen worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg,
Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg (met diploma TL). Daarnaast
behoort LWOO ook tot de mogelijkheden. Leerlingen die kiezen voor hGL volgen de
eerste vier jaar op Terra Assen vo, daarna stromen ze door naar een mbo vestiging
van Terra die de bovenbouw hGL aanbiedt.
Eerstejaars leerlingen hebben les in het Juniorhuis, dat zich naast het hoofdgebouw
bevindt. Zo is de overstap van de basisschool naar de middelbare school gefaseerd.
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Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
EXAMEN

DEELNEMERS

GESLAAGD

TERUG
GETROKKEN

AFGEWEZEN

GESLAAGD*
%

LWT

3

3

-

-

100%

BB

41

41

-

-

100%

KB

70

70

-

-

100%

GL

75

73

1

1

100%

TL

-

-

-

-

* Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.

Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de geslaagde leerlingen uitgestroomd naar opleidingen
binnen de volgende sectoren:

OVERIGE
23%

GROEN
19%

ECONOMIE
17%

TECHNIEK
19%
ZORG &
WELZIJN
22%
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Terra Eelde
Vmbo-groen en het Groene Lyceum
Burg. J.G. Legroweg 29 Eelde
9761 TA Eelde
Tel. (050) 309 16 25
E-mail: eelde@voterra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Jannie Goense en Rien Erenstein
Interne vertrouwenspersonen: Ineke Siebelt en Arjan Oosting

Onderwijs op Terra Eelde
Leerlingen op Terra Eelde kunnen kiezen uit vmbo-groen en het Groene Lyceum.
Binnen het vmbo-groen kan gekozen worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg,
Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg (met diploma TL). Daarnaast
behoort LWOO ook tot de mogelijkheden. Leerlingen die kiezen voor hGL volgen de
eerste vier jaar op Terra Eelde, daarna stromen ze door naar een mbo vestiging van
Terra die de bovenbouw hGL aanbiedt.
Terra Eelde is een mooie, ruime en moderne school met een gedreven docententeam.
Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.
Terra Eelde is in het bezit van het Vignet Gezonde School met het themacertificaat
Voeding en is hiermee een Gezonde School. Dit certificaat hebben we o.a.
gekregen voor ons gezondere aanbod en de presentatie van het assortiment in de
schoolkantine (wraps/gezonde broodjes/waterpunt/automaten ingericht volgens
de norm van het voedingscentrum). De verkoop van vette snacks zijn bij ons echt
uitzonderlijk! We stimuleren gezonde keuzes door gezonde producten goedkoper
aan te bieden dan ongezonde(re). Voor vragen of hulp rondom voedingsgewoonten
en gewicht kunt u terecht bij onze leerkracht Désirée Buitenkamp
(d.buitenkamp@terra.nl).
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Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
EXAMEN

DEELNEMERS

GESLAAGD

GESPREID

AFGEWEZEN

GESLAAGD*
%

LWT

2

2

-

-

100%

BB

33

33

-

-

100%

KB

48

48

-

-

100%

GL

23

23

-

-

100%

hGL

17

17

-

-

100%

* Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.

Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de geslaagde leerlingen uitgestroomd naar opleidingen
binnen de volgende sectoren:

GROEN
14%
OVERIGE
9%

ZORG &
WELZIJN
38%

ECONOMIE
14%

TECHNIEK
24%
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Terra Emmen
Vmbo-groen en het Groene Lyceum
Huizingsbrinkweg 9
7812 BK Emmen
Tel. (0591) 61 73 44
E-mail: emmen@voterra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Henk Reuvers, Karin Verweij
Interne vertrouwenspersonen: Egbert Schipper, Froukje Schiphof

Onderwijs op Terra Emmen
Leerlingen op Terra Emmen kunnen kiezen uit vmbo-groen en het Groene Lyceum.
Binnen het vmbo-groen kan gekozen worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg,
Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg (met diploma TL). Leerlingen
die kiezen voor hGL volgen de eerste vier jaar op Terra Emmen, daarna stromen ze
door naar een mbo vestiging van Terra die de bovenbouw hGL aanbiedt.
Sinds vorig jaar is de nieuwe school Terra Emmen vo en mbo aan de
Huizingbrinksweg 9 in gebruik genomen.
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Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
DEELNEMERS

GESLAAGD

TERUG
GETROKKEN

AFGEWEZEN

GESPREID

GESLAAGD*
%

BB

34

34

1

-

-

100%

KB

24

24

-

-

-

100%

GL/hGL

11

11

-

-

-

100%

TL

30

30

-

-

-

100%

EXAMEN

LWT

* Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.

Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de leerlingen uitgestroomd naar opleidingen binnen
de volgende sectoren:
ANDERS
3%
ECONOMIE/
DIENSTVERLENING
16%
GROEN
34%

TECHNIEK
18%
ZORG &
WELZIJN
28%
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Terra Meppel
Vmbo-groen en het Groene Lyceum
Werkhorst 58
7944 AV Meppel
Tel. (0522) 25 33 64
E-mail: meppel@voterra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Bonny van der Veen, Taco van Leeuwen
Interne vertrouwenspersonen: Lolke Zijlstra en Lida den Hartog

Onderwijs op Terra Meppel
Terra Meppel is een christelijke school. Leerlingen op Terra Meppel kunnen kiezen
uit vmbo-groen en het Groene Lyceum. Binnen het vmbo-groen kan gekozen
worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg en
Gemengde leerweg (met diploma TL. Leerlingen die kiezen voor hGL volgen de eerste
vier jaar op Terra Meppel vo, daarna stromen ze door naar een mbo vestiging van
Terra Meppel die de bovenbouw hGL aanbiedt.
Terra Meppel kent twee locaties. Het hoofdgebouw vind je aan de Werkhorst 58 en
het andere gebouw is aan de Werkhorst 36.
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Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
EXAMEN

DEELNEMERS

GESLAAGD

TERUG
GETROKKEN

AFGEWEZEN

GESLAAGD*
%

LWT

3

3

-

-

100%

BB

41

41

-

-

100%

KB

70

70

-

-

100%

GL

75

75

-

-

100%

hGL

-

-

-

-

* Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.

Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de geslaagde leerlingen uitgestroomd naar opleidingen
binnen de volgende sectoren:

GROEN
19%
ECONOMIE
17%

OVERIG
23%

TECHNIEK
19%
ZORG
22%
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Terra Oldekerk
Vmbo-groen
Molenstraat 12
9821 PG Oldekerk
Tel. (0594) 50 58 00
E-mail: oldekerk@voterra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Bert Jan Groenewolt, Gerda Staal
Interne vertrouwenspersonen: David van der Kam en Gera Meijer

Onderwijs op Terra Oldekerk
Terra Oldekerk is een christelijke school. Leerlingen op Terra Oldekerk volgen het
vmbo-groen. Binnen het vmbo-groen kan gekozen worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg
(met diploma TL). Daarnaast behoort LWOO ook tot de mogelijkheden. Terra
Oldekerk is een mooie, ruime school. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid
om hun talenten te ontwikkelen.

Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
EXAMEN

DEELNEMERS

GESLAAGD

TERUG
GETROKKEN

AFGEWEZEN

GESLAAGD*
%

LWT

4

4

-

-

100%

BB

26

26

-

-

100%

KB

23

22

1

-

100%

GL

17

17

-

-

100%

TL

6

6

-

-

100%

* Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.
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Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de geslaagde leerlingen uitgestroomd naar opleidingen
binnen de volgende sectoren:

OVERIG
18%
GROEN
16%
TECHNIEK
28%
ZORG &
WELZIJN
20%
GASTVRIJHEID
& TOERISME
18%
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Terra Winsum
Vmbo-groen, het Groene Lyceum en Praktijkonderwijs
Hamrik 4A (vmbo-groen en hGL)
9951 JH Winsum
Tel. (0595) 44 70 70
E-mail: winsum@voterra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Karin Harmelink, Hilco Tempelman en Jeroen de Munck
Interne vertrouwenspersonen: Ben Breukelman en Ieuwkje Poutsma
Onderdendamsterweg 43A (Praktijkonderwijs)
9951 TD Winsum
Tel. (0595) 44 70 80
E-mail: winsum@pro.terra.nl
Portal: terraconnect.nl
Afdelingsdirectie: Karen Kim (a.i.)
Interne vertrouwenspersonen: Pieter Kaidel en Annemiek Blaauw-Ellens

Onderwijs op Terra Winsum
Terra Winsum is een christelijke school. Leerlingen op Terra Winsum kunnen kiezen
uit vmbo-groen, het Groene Lyceum en Praktijkonderwijs. Binnen het vmbo-groen
kan gekozen worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte
leerweg en Gemengde leerweg (met diploma TL). Leerlingen die kiezen voor hGL
volgen de eerste vier jaar op Terra Winsum, daarna stromen ze door naar Terra
MBO Groningen die de bovenbouw hGL aanbiedt.

Voorwaarden toelating Praktijkonderwijs
De basisschool geeft alle leerlingen van groep 8 een advies mee voor het voortgezet
onderwijs. Leerlingen met het advies Praktijkonderwijs hebben in vergelijking met
leeftijdsgenoten vaak een achterstand, met name op het gebeid van taal en rekenen.
Om toegelaten te worden tot het Praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring
Praktijkonderwijs nodig, deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.
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Het Praktijkonderwijs hanteert de volgende landelijke toelatingscriteria:
- Het IQ van de leerling ligt tussen de 55-80;
- De leerlingen heeft een achterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende
domeinen:
• Technisch lezen;
• Inzichtelijk rekenen;
• Spelling;
• Begrijpend lezen;
Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
EXAMEN

DEELNEMERS

GESLAAGD

TERUG
GETROKKEN

AFGEWEZEN

GESLAAGD*
%

LWT

4

4

-

-

100%

BB

42

42

-

-

100%

KB

53

53

-

-

100%

GL

25

24

1

-

96%

hGL

26

26

-

-

100%

TL

41

41

-

-

100%

* Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.

HAVO
1%

Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de
geslaagde leerlingen uitgestroomd
naar opleidingen binnen de
volgende sectoren:

GROEN
28%

OVERIG
10%
ZORG &
WELZIJN
19%
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ECONOMIE EN
DIENSTVERLENING
7%

TECHNIEK
& ICT
34%

Terra Wolvega
Vmbo-groen en het Groene Lyceum
Paulus Potterstraat 55
Postbus 147 8470 AC Wolvega
Tel. (0561) 61 88 18
E-mail: wolvega@voterra.nl
Afdelingsdirectie: Dennis Wanders
Interne vertrouwenspersonen: Frits Spanhaak en Wilma van Eenige- van den Bosch

Onderwijs op Terra Wolvega
Leerlingen op Terra Wolvega kunnen kiezen uit vmbo-groen en het Groene Lyceum.
Binnen het vmbo-groen kan gekozen worden uit de Basisberoepsgerichte leerweg,
Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg (met diploma TL). Leerlingen
die kiezen voor hGL volgen de eerste vier jaar op Terra Wolvega, daarna stromen
ze door naar Terra MBO Meppel waar de bovenbouw van hGL aangeboden wordt.
Terra Wolvega is een kleinschalige school met een gedreven docententeam.
Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.

Schoolresultaten
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen geslaagd, gezakt of
vertrokken zijn. Deze gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021.
DEELNEMERS

GESLAAGD

TERUG
GETROKKEN

AFGEWEZEN

GESPREID

GESLAAGD*
%

LWT

3

2

1

-

-

100%

BB

14

13

1

-

-

100%

KB

13

13

-

-

-

100%

GL

25

25

-

-

-

100%

EXAMEN

TL**

*		
		
**

Slagingspercentages zijn berekend op resultaten Geslaagd en Afgewezen.
Dus Gespreid Examen en Teruggetrokken zijn niet van invloed op de percentages.
Voor 22 van de 25 leerlingen is er een TL-diploma aangevraagd.
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Doorstroom
In schooljaar 2020-2021 zijn de geslaagde leerlingen uitgestroomd naar opleidingen
binnen de volgende sectoren:

GROEN
24%
ECONOMIE
25%
OVERIG
13%
ZORG &
WELZIJN
20%

TECHNIEK
18%
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Terra Assen
Vredeveldseweg 55,
9404 CC Assen
T (0592) 31 22 98
E assen@voterra.nl

Terra Oldekerk
Molenstraat 12
9821 PG Oldekerk
T (0594) 50 58 00
E oldekerk@voterra.nl

Terra Eelde
Burg. J.G. Legroweg 29
9761 TA Eelde
T (050) 309 16 25
E eelde@voterra.nl

Terra Winsum
Hamrik 4A (vmbo-groen en hGL)
9951 JH Winsum
T (0595) 44 70 70
E winsum@voterra.nl

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

Terra Winsum
Onderdendamsterweg 43A
(Praktijkonderwijs)
9951 TD Winsum
T (0595) 44 70 80
E winsum@pro.terra.nl

Terra Meppel
Werkhorst 58
7944 AV Meppel
T (0522) 25 33 64
E meppel@voterra.nl

Terra Wolvega
Paulus Potterstraat 33
8471 VM Wolvega
T (0561) 61 88 18
E wolvega@voterra.nl

P terraconnect.nl

