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Jij en het
Groene Lyceum:
een goede
match!

Wat kies jij?
Stedentrip,
skiën of…
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TERRA TABLOID

Open dag op
woensdag 26 januari
2022 van 14.30 - 17.00
en 18.30 - 21.00 uur.
Kom jij ook?
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GROEN ONDERWIJS VOOR SLIMME DOENERS!
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WAAR IS
HET
GROENE
LYCEUM?

Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! 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!

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 mbovestiging 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.

DIT IS HÉLEMAAL HET GROENE LYCEUM…

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!

PRETTIG KENNISMAKEN
Kies je voor Terra Winsum, dan komt de mentor voor de start van het nieuwe schooljaar alvast even
bij jou thuis om kennis te maken. Bij je mentor kun je terecht met alle vragen. Het hele schooljaar lang,
dat is fijn. Ook heeft de mentor tijdens het schooljaar contact met jouw ouders/verzorgers.

“IK ZIT OP HET GROENE LYCEUM. WE HEBBEN
THEORIEL ESSEN IN ONS STAMLOKAAL. WE GAAN DUS
NIET NAAR ALLERLEI VERSCHILLENDE LOKALEN. DAT
VIND IK HEEL PRETTIG. WE WERKEN REGELMATIG IN
GROEPJES, DAARDOOR LEER JE GOED SAMENWERKEN.
WE KUNNEN DE LAPTOPS OOK GEWOON IN DE KLAS
LATEN, DAT IS SUPERHANDIG. DAAR IS EEN SPECIALE
KAST VOOR. IK VIND HET HEEL FIJN DAT IK NAAST

DE LESSEN IN HET STAMLOKAAL PRAKTIJKLESSEN
VOLG HIER OP SCHOOL. WE WERKEN IN DE TUIN,
IN DE TECHNIEKHAL, IN HET KOOKLOKAAL OF HET
DIERENVERBLIJF. WE ZIJN MET DIEREN BEZIG.
SUPERLEUK. VOOR MIJ IS HET GROENE LYCEUM EEN
GOEDE KEUZE GEWEEST!”
MANON DE HOOP, LEERLING HGL

y Je gaat veel zelf organiseren en plannen.
y Bij ons ontdek je van alles over interessante
beroepen; goed voor je toekomst!

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:
e spreekt regelmatig met docenten over je
%	Jontwikkeling,
hoe het met jou gaat op school en over

%

JIJ & HET GROENE LYCEUM:
EEN MOOIE COMBI!
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 praktijkervaring;
y oplossingsgericht;
y en een doorzetter?
Dan past het Groene Lyceum goed bij jou!

MEEPRATEN
Wil jij graag meepraten over hoe dingen gaan op school? Mooi!
We hebben namelijk een actieve leerlingenraad die leuke
activiteiten organiseert. Bijvoorbeeld met Sinterklaas of op
Valentijnsdag. Ook geeft de raad zijn mening aan de directie
over allerlei onderwerpen. Dankzij de leerlingenraad worden er
nu bijvoorbeeld gezonde broodjes verkocht in de kantine en de
leerlingenraad organiseert het schoolfeest. Jouw ouders/
verzorgers kunnen ook meedenken en meepraten in de Ouderklankbordgroep (OKG).
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%

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.

WAT KUN JIJ MET HET GROENE LYCEUM-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.

HUISDIERENSHOW
Ja, je leest het goed: Terra Winsum organiseert een echte huisdierenshow! Het is een heel leuke dag vol activiteiten, waar je jouw huisdier
kunt laten keuren of je verzameling kunt laten zien. Ook organiseren we
leuke workshops en wedstrijden. Wie weet word jij wel de nieuwe
dagkampioen! Oh ja… je ouders/verzorgers, vrienden en bekenden zijn
natuurlijk van harte welkom.

EEN DAG OP HET GROENE
LYCEUM
Een dag op onze school is meestal 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.
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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.

LEKKER
SPORTIEF!

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. Afhankelijk 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 keuzemogelijkheden. 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.

VIERINGEN

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!

Veel bewegen = gezond. Sport is
dan ook belangrijk op Terra
Winsum. In elk seizoen sporten
we weer ergens anders: in de
gymzaal, op het veld, in het
zwembad of op de ijsbaan. Ook
hebben we twee keer per jaar een
sportdag (winter en zomer) en…
er is nog meer.
We doen vaak mee aan sportieve
activiteiten zoals Olympic Moves
(een landelijke schoolsportcompetitie voor verschillende
sportdisciplines), de 4 Mijl van
Groningen, Terra Concours
(dressuur en springen voor
paarden en pony’s) en Terra
Coppa; een voetbaltoernooi tegen
andere leerlingen van Terra.
Goede conditie krijg je hier!

WAT KIES JIJ? STEDENTRIP, SKIËN OF...

Kerst en Pasen vieren we samen, want we zijn een christelijke
school. Leerlingen helpen mee om deze vieringen te
organiseren. Naast de bijzondere feesten, maken we van elke
dag iets moois. We beginnen ‘s ochtends op school met een
dagopening. Goed met elkaar omgaan en samen de goede
dingen vieren; dat vinden we belangrijk.

IN ACTIE VOOR...
In 2018 hebben we een bedrag van ruim € 13.000,- verzameld voor de
dierenambulance Zuidhorn en omstreken. Met een braderie, een pop
up restaurant en nog heel veel andere acties waren leerlingen en
docenten heel fanatiek aan de slag om zoveel mogelijk geld op te
halen. Dit is heel goed gelukt. Halen we in 2022 weer zo’n hoog
bedrag? Als jij voor onze school kiest, maak je ook zo’n actie mee!

Naast de gewone lessen doen we veel leuke extra’s op school. Zoals het kennismakingskamp. Je kampeert
dan in eigen tenten en samen met klasgenoten kook je je eigen potje. Een vet cool kamp met leuke actieve
onderdelen. Voor derdejaars is er ACDA, de activiteiten dagen met leuke workshops en een excursie. En
vierdejaars? Die kiezen zelf: een stedentrip of een sportieve reis. Leuk vooruitzicht…

HANDIG ZEG: MAGISTER
Bij Terra Winsum werken we met Magister. Cijfers checken, je rooster of huiswerk bekijken, je ziet het in
een oogopslag op je smartphone of laptop. Super handig! Je krijgt zo veel informatie over de school en
het leren op een overzichtelijke manier!
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DOEDAG

SOCIAL MEDIA WIJS
Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok…. Veel leerlingen gebruiken
social media. Leuk natuurlijk! We willen wel 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! Check ook onze pagina www.facebook.com/
terravoschool of ons Instagram account via www.instagram.com/
terrawinsum/

Nieuwsgierig geworden
naar onze school? Dagje
meelopen? Dat kan! Naast
de Open Dag hebben we
namelijk een leuke
doemiddag op woensdag
9 februari 2022.
Interessante lessen volgen,
met een heus lesrooster én
een pauze in de kantine.
Het echte werk dus... Meld
je vooraf wel even aan. Dit
kan tijdens de open dag of
via je meester of juf van de
basisschool.

OP DE RODE LOPER
We organiseren een fantastisch galabal voor leerlingen in het laatste
jaar. Zo nemen ze afscheid van onze school. Nog even geduld dus,
maar we vertellen alvast iets over deze bijzondere avond. Als echte
VIP laat je je voorrijden bij school en wandel je in galakleding over de
rode loper. Een happening die je nooit meer vergeet.

FIJN: EEN EIGEN SCHOOLBUS…
Hoe kom jij naar school? Met de
fiets, de bus, de trein? Station
Winsum ligt op nog geen vijf
minuten lopen van de locatie

Hamrik. Vanuit de regio’s
Wagenborgen, Delfzijl en Ten
Boer kunnen leerlingen ook met
de schoolbus naar school. UVO

regelt dit vervoer, buskaarten
zijn te koop op school. Goed
geregeld…

winsum
woensdag
26 januari
14.30 - 17.00 uur
18.30 - 21.00 uur
WINSUM.VOTERRA.NL

Locatie Hamrik: vmbo-groen en het Groene Lyceum | Hamrik 4a | 9951 JH Winsum | (0595) 44 70 70 | winsum@voterra.nl

