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TERRA TABLOID
HANDIG OM TE
WETEN: DIT LEER
JE BIJ ONS

Welkom bij Praktijkonderwijs Winsum. Onze
school vind je aan de Onderdendamsterweg. Bij
ons is het overzichtelijk, ruim en groen. Heel fijn
omdat je best een lange tijd op school rondloopt.

OP KAMP!
Als je voor Praktijkonderwijs Winsum
kiest, dan ga je meteen in het begin op
kennismakingskamp met jouw nieuwe
klasgenoten, je mentor en andere
docenten. Je slaapt dan met elkaar in een
kampeerboerderij en leert elkaar goed
kennen. Misschien vind je het een beetje
spannend maar met elkaar zorgen we
ervoor dat jij een supertijd hebt!

De meeste leerlingen zitten vijf jaar op onze school.
Soms een jaartje langer. Je leert hier van alles. Als
je alles goed doorlopen hebt, ga je van school met
het diploma Praktijkonderwijs op zak!

Als je bij ons op school zit, gaan we er samen voor zorgen dat
je later een leuke baan vindt die bij jou past. Je moet dan wel
weten wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je nog
moet leren. Wij willen daar samen met jou aan werken.
Daarom krijg je de eerste jaren heel veel verschillende
vakken. Sommige vakken zijn heel praktisch, zoals techniek,
koken, plant & dier en zorg. Andere vakken ken je wel van de
basisschool, zoals Nederlands, rekenen en Engels. In klas 3
heb je samen met je mentor en docenten ontdekt welke
richting het beste bij je past: Handel en Zorg, Groen of
Techniek. Je kunt dan veel praktijklessen volgen die jij leuk
vindt en gaat minstens twee dagen in de week stage lopen.
Zo leer je ook hoe het is om in een bedrijf te werken. Aan het
einde van je schooltijd kunnen we samen met jou op zoek
gaan naar die ene leuke baan.

MET
DE BUS

“HIER DOE JE VEEL MET JE HANDEN.
DAT WAS OOK WAT IK GRAAG WILDE.
WAT IK FIJN VIND: JE KRIJGT HIER
VEEL VRIJHEID, MAAR JE WORDT
OOK GOED GEHOLPEN TIJDENS DE
LESSEN. IK HEB EEN HELE LEUKE KLAS,
SOMS WEL DRUK, MAAR DAT IS OOK
GEZELLIG!”

Terra Winsum heeft een
eigen schoolbus, die altijd
op het station stopt.
Misschien kun jij ook
gebruik maken van de
schoolbus. Vraag naar de
mogelijkheden bij ons op
school!

ELINE PETTINGA, LEERLING PRO
WINSUM

JE KIEST ÉÉN VAN DE VOLGENDE
RICHTINGEN:
TECHNIEK

Vind je metaal, voertuigen of bouw
interessant? Kies dan deze richting.
Je leert ook hoe je technische klussen
in huis kunt doen. Echt super handig!

GROEN

Vind je planten, bloemen en dieren
helemaal te gek? Dan ben je hier op
je plek.

HANDEL EN ZORG

Wil jij iets in de zorg of bijvoorbeeld
werken in een winkel? Dan is deze
richting iets voor jou.

VAN PRO
NAAR MBOENTREE!
Afgelopen schooljaar
hebben een aantal
leerlingen van Praktijkonderwijs Terra Winsum
deelgenomen aan een
speciale variant van de
MBO-Entree opleiding.
In samenwerking met
Terra MBO hebben deze
leerlingen een entreeopleiding kunnen volgen in
vier verschillende (groene)
profielen. De opleiding
volgden ze bij PrO
Winsum, met een
studiebegeleider die ze al
kenden én een MBOdocent vanuit Terra. Van
alle acht leerlingen die het
praktijkexamen hebben
gedaan, zijn ook alle acht
leerlingen geslaagd! Hier
gaan we mee door bij PrO
Winsum!

JE EIGEN PLAN
Je eigen plan, dat klinkt
natuurlijk heel leuk en
dat is het ook! We gaan
samen met jou en je
ouders kijken wat jij
graag wilt doen en leren.
Wat vind je leuk en waar
ben je goed in? Ook
spreken we af hoe je dit
gaat bereiken. We
schrijven dit in jouw
ontwikkel perspectief.
Haal je een certificaat of
doe je (werk)ervaring op?
Het komt allemaal in
jouw portfolio. Dit helpt
om straks een leuke baan
te vinden.

OOK FIJN:
CERTIFICATEN
Je kunt bij ons op school
verschillende cursussen doen.
Als je deze goed hebt
afgerond, dan krijg je een
officieel diploma of certificaat.
Handig voor het werk dat je
later gaat doen!
•
•
•
•
•
•
•

Veilig werken (VCA)
Heftruck
Lassen
Bosmaaier
Werken in de keuken
EHBO
Schoonmaak

BEGELEIDING: GOED GEREGELD
We vinden het op school
belangrijk dat jij je veilig en
vertrouwd voelt. Want dan kun
je beter leren en jezelf
ontwikkelen. Elke klas krijgt
daarom een eigen mentor. De
mentor kijkt goed hoe het met
jou gaat. Als jij je aanmeldt bij
ons komt hij/zij al voor de

zomervakantie bij jou thuis om
kennis te maken met jou en jouw
ouders/verzorgers. Jij kunt
natuurlijk ook altijd vragen
stellen aan de mentor en dit
geldt ook voor jouw ouders/
verzorgers. Goed geregeld hè?
Ook zijn er mensen op school die
jou helpen als het op school of

stage niet zo goed lukt. Of als jij
je niet fijn voelt in de klas. Wij
werken met gekwalificeerd en
ervaren personeel. Ze luisteren
en kijken heel goed naar jou en
geven duidelijke aanwijzingen
als dat nodig is.

SOCIAL
MEDIA WIJS

IN DE PRAKTIJK!

DOE-MIDDAG

Stages horen bij onze school, bij bedrijven of organisaties in jouw
richting. Zo krijg je (werk)ervaring en ontdek je of je goed gekozen
hebt. We zorgen voor een goede voorbereiding van de stage. Je
leert omgaan met de baas, met collega’s en het werk. Ook handig!
Je krijgt een stagebegeleider, die met jou bespreekt hoe het gaat.

Wil je een dagje meelopen? Dat kan! We organiseren een leuke
doe-middag op woensdag 9 februari 2022. Je kunt dan interessante
lessen volgen, met een heus lesrooster en 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 school waar je nu op zit.

Facebook, Instagram…
maak jij ook gebruik van
social media? Leuk
natuurlijk! We willen wel
dat onze leerlingen dit op
een goede manier doen
en weten wat de invloed
is van social media. Hier
krijg jij speciale lessen
voor. Zo word je social
media wijs!

MEER
INFORMATIE

winsum

Heb je vragen of wil je
meer weten over onze
school? Dan kun je
altijd mailen naar
winsum@pro.terra.nl of
bellen naar 0595-44 70 80.

woensdag
26 januari
14.30 - 17.00 uur
18.30 - 21.00 uur
WINSUM.VOTERRA.NL
Praktijkonderwijs | Onderdendamsterweg 43A | 9951 TD Winsum | 0595-44 70 80 | winsum@pro.terra.nl

VIERINGEN
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.

