
   
  

 

 
 

 

 
 

Veelgestelde vragen 
 
Open dag: 
 

 Gaat de open dag ook door? 
Helaas kunnen we jou op woensdag 27 januari niet op school ontvangen. De geldende 
coronamaatregelen laten dit niet toe. We organiseren op 27 januari een online open dag. 
 

 Wat is een online open dag? 
We geven een webinar (online presentatie), je kunt vragen stellen via de chat, we laten 
leerlingen aan het woord. Zo kom je meer te weten over het onderwijs op Terra Oldekerk! 
 

 Hoe laat is de online open dag? 
We organiseren 2 sessies, om 16.00 uur en om 19.00 uur. 
 

 Moet ik me aanmelden voor de online open dag? 
Ja, je moet je aanmelden voor de live webinar. Je kunt je aanmelden via: 
Live webinar 16.00 uur:  https://register.gotowebinar.com/register/4951216720717589005 
Live webinar 19.00 uur:  https://register.gotowebinar.com/register/1718818561311859981 
 

 Kan ik op een ander moment de school bezoeken? 
Het liefst willen we jou op onze school ontvangen om je alles te laten zien en zodat je de sfeer 
kunt proeven. Zodra dit mogelijk is dan informeren we hierover via onze website, Facebook & 
Instagram. Houd dus de socials in de gaten! 

   
 

Beleefmiddagen / online beleeflessen: 

 

 Gaan de beleefmiddagen ook door? 
Helaas kunnen de geplande beleefmiddagen van 13 januari & 10 februari niet doorgaan i.v.m. 
de  coronamaatregelen.  
 

 Komt er een beleefmiddag op een andere datum? 
We gaan de beleefmiddag verplaatsen naar woensdag 3 maart van 13.30 – 15.30 uur. We 
hopen dat de maatregelen dan zijn versoepeld en we jou alsnog mogen ontvangen. 
 

 Kan ik me opgeven voor de beleefmiddag van woensdag 3 maart? 
Jazeker, kun je je opgeven voor de beleefmiddag van woensdag 3 maart. Dit kan via de 
website: https://oldekerk.voterra.nl/nieuws/agenda/beleefmiddag-3-maart-2021 
 

 Online beleeflessen 
Helaas mogen we jou nu niet op school ontvangen, maar we willen je graag laten ervaren hoe 

een les op Terra Oldekerk eruitziet. Daarom nodigen we je uit voor een online beleefles! Volg 

een les Engels, bloem of techniek. Het lesmateriaal ontvang je thuis, zodat je goed voorbereid 

mee kan doen aan de les! 

BLOEM Dinsdag 16 februari   15.30 – 16.00 uur 

TECHNIEK Woensdag 17 februari   15.30 – 16.00 uur 

ENGELS Donderdag 18 februari   15.30 – 16.00 uur 

Aanmelden kan via de website: https://oldekerk.voterra.nl/nieuws/nieuwsartikelen/online-

beleeflessen 

 

Algemeen:  
 

 Waar kan ik informatie vinden over Terra Oldekerk? 
Op onze website https://oldekerk.voterra.nl/terra-vo-oldekerk kun je heel veel informatie 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F4951216720717589005&data=04%7C01%7Cm.bos-willems%40terra.nl%7C45b109d48d714a46cf2d08d8b327b5d0%7C1a20d48498a649daa15f7f28b5999ede%7C0%7C0%7C637456330423300299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cS2vTWCtbePwZ1WIH7MVwNcp17%2Frs7mjFtu8Krb1t5U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F1718818561311859981&data=04%7C01%7Cm.bos-willems%40terra.nl%7C45b109d48d714a46cf2d08d8b327b5d0%7C1a20d48498a649daa15f7f28b5999ede%7C0%7C0%7C637456330423300299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oXL8AZvm1hG448ozuS1pDyHJyNcHJpp5fluRikzvHlE%3D&reserved=0
https://oldekerk.voterra.nl/nieuws/agenda/beleefmiddag-3-maart-2021
https://oldekerk.voterra.nl/nieuws/nieuwsartikelen/online-beleeflessen
https://oldekerk.voterra.nl/nieuws/nieuwsartikelen/online-beleeflessen
https://oldekerk.voterra.nl/terra-vo-oldekerk


   
  

 

 
 

 

vinden over onze school. 
 

 Ik heb dyslexie, wordt daar rekening mee gehouden? 
Daar wordt zeker door alle docenten rekening mee gehouden, ook is het mogelijk om Kurzweil 
(een voorleesprogramma) te gebruiken. De dyslexiespecialist onderzoekt met jou bij welke 
ondersteuning je het meest geholpen bent. 
 

 Wordt er met een laptop gewerkt? 
Ja, iedere leerling heeft een eigen laptop, deze wordt door de leerling/ouder zelf aangeschaft. 
Wij werken samen met Campusshop.nl Hierbij krijg je natuurlijk advies. 
 

 Ik heb moeite met plannen en leren, kan ik daarbij hulp krijgen? 
Zeker, je hebt een mentor, die helpt je daarbij. Vooral in leerjaar 1 besteden we daar veel tijd 
aan. Dit doen we onder andere in de startles 
 

 Waar kan ik mijn rooster en cijfers vinden? 
Rooster en cijfers zijn allemaal te vinden in Magister, een online agenda. Zodra je bij ons op 
school zit krijg je hiervoor inloggegevens. 
 

 Hoe groot zijn de klassen? 
Klassen met veel ondersteuning zijn 14-16 leerlingen. Bij gewone klassen streven we naar 
max. 24 leerlingen. 
 

 Hoe lang zijn de lesuren? 
Op school hebben wij lessen van 60 minuten. 
 

 Hoe wordt er omgegaan met lesuitval? 
Mocht er een les uitvallen, dan wordt geprobeerd deze op te vullen met een invaldocent.  
 

 Kun je op- of afstromen? 
Ja, er is een mogelijkheid om op- en af te stromen. Dit gaat in goed overleg en hierbij wordt 
zowel gekeken naar cijfers als naar werkhouding en inzet. 
 

 Hoe gaan jullie om met pesten? 
Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Hierin wordt er met iedereen gepraat, de pester, de 
gepeste, ouders, maar zeker ook de klas. Wat we vaak zien is dat de pesterijen vaak opgelost 
kunnen worden door de mentor. Voel je je daar niet prettig genoeg bij, dan zijn er ook twee 
leerlingbegeleiders die je altijd kunt benaderen en die naar je luisteren en je kunnen helpen.  
 

 Zijn er ook excursies? 
In klas 1 ga je aan het begin van het schooljaar 3 dagen op kennismakingskamp naar 
Ameland. 
In klas 2 is er een buitensportactiviteit. 
In klas 3 ga je 3 dagen naar het buitenland. 
In klas 4 sluit je het schooljaar af met een bezoek aan Walibi. 
 

 Ga ik ook op stage? 
In klas 1 en klas 2 ga je op “snuffelstage”. In klas 3 is er een blokstage en in klas 4 loop je een 
langere periode 1 dag in de week stage bij een bedrijf van jouw keuze. 
Daarnaast hebben wij maatschappelijke stage. Die loop je in klas 1 en klas 2 zelfstandig bij 
een vrijwilligersorganisatie voor minimaal 30 uur. 
 

Vakken: 
 

 Welke theorievakken worden er gegeven? 
Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, economie en biologie, mens 
en maatschappij. Dit is wel afhankelijk van je niveau en het leerjaar. 
 



   
  

 

 
 

 

 Welke praktijkvakken worden er gegeven? 
In klas 1 en 2 geven we de praktijkvakken dierhouderij, bloem, koken (VAP), techniek, 
lichamelijke opvoeding en kunstvakken. 
In de bovenbouw heb je keuzevakken en profielvakken Groen.  
 

 Wat wordt er aan sport gedaan? 
In klas 1 heb je 3 uur lichamelijke opvoeding. In alle andere leerjaren 2 uur. 
 

 

Aanmelden: 
 

 Hoe kan ik me aanmelden? 
Heb je je keuze al gemaakt en weet je dat je naar onze school wilt komen het volgende 
schooljaar, meld je dan aan! Je kunt het aanmeldingsformulier downloaden op onze website 
of je kan je aanmelden via je basisschool. 
 
 

 
 

 
 

 


