WINSUM

De wereld aan
je voeten… bij
Terra Winsum!

Werken met
jouw eigen
laptop én
boeken; een fijne
combi.
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DIT IS ECHT VMBO-GROEN!

2022-2023

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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KIES JOUW
RICHTING
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.

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
één beroepsgericht vak.

DIPLOMA
THEORETISCHE
LEERWEG

Eén van de afdelingen van Terra
Winsum is het vmbo-groen.
Natuurlijk ben je benieuwd
waarom Terra vmbo-groen echt
iets voor jou is. Nou, hier komt
ie:

y Je bent hier veel buiten
bezig en leert van alles over
de natuur en de wereld. Dus
geen lange, saaie dagen in
het klaslokaal… maar veel
erop uit. De natuur is
namelijk heel belangrijk bij
ons. Lekker groen dus.

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!



KADERBEROEPS
GERICHTE LEERWEG

PRETTIG KENNISMAKEN
Kies je voor Terra Winsum, dan ontmoet je al vóór de start van het schooljaar jouw mentor. De mentor komt 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.

LEKKER SPORTIEF!
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. Af en toe organiseren
we zelfs in de pauzes een sportieve activiteit. Ook
hebben we twee keer per jaar een sportdag (winter
en zomer) en… er is nog meer. We doen vaak mee

Bij de gemengde leerweg
krijgen de leerlingen vijf
of zes theorievakken
aangeboden in het examenjaar. Dit keuze-moment vindt plaats in de
overgang van het derde
naar het vierde jaar.
Wanneer er gekozen wordt
voor een zesde vak, dan
ontvangen ze naast een
diploma voor de gemengde
leerweg ook een diploma
voor de theoretische
leerweg.

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!

Wil je wel wat theorie,
maar zeker ook veel
praktische vakken? Dan
past deze leerweg bij jou.
Je krijgt minimaal vier
theorievakken en twee
beroepsgerichte vakken.

BASISBEROEPS
GERICHTE LEERWEG

Vind je theorie best lastig
en wil je vooral heel
praktisch bezig zijn? Dan
past deze leerweg bij jou.
Je krijgt minimaal vier
theorievakken en twee
beroepsgerichte vakken.

ONDERBOUW

JOUW EIGEN MENTOR

WAAR LIGT
JOUW TALENT?
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
mede bij het vak Projecten
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.

DE WERELD
AAN JE VOETEN

KLEINE KLAS

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!

LOOPBAANLEREN

Oriënterende stages, bedrijfsbezoeken, excursies, opdrachten,
maatschappelijke stages, projecten; op allerlei manieren laten we je
kennismaken met de wereld buiten de school; in het dorp Winsum,
in de provincie Groningen, maar ook daarbuiten. Op die manier krijg
je in 4 jaar tijd een beeld wat je leuk vindt, wat bij je past, waar je
goed in bent en welke opleiding je na het vmbo wilt gaan volgen. Dit
verwerken we in jouw eigen digitale portfolio. Je praat er thuis over
met je ouders, op school met je mentor, docenten, je klasgenoten en
op je stage. Samen leren voor je loopbaan!

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. Ons
uitgangspunt is dat de mentor
vier jaren verbonden blijft aan
dezelfde klas. Heb je een vraag,

wil je hulp of advies?
Je kunt altijd bij de mentor
terecht. We leren je ook hoe je
bijvoorbeeld aantekeningen,
samenvattingen of werkstukken
kunt maken.
En we spreken regelmatig
met je ouders/verzorgers.
Bij Terra sta je er nooit alleen
voor.

Vind je leren lastig? Heb je
moeite met bepaalde
vakken? Of lukt het niet goed
om je te concentreren? Heb
je extra ondersteuning
nodig? Als je voldoet aan een
aantal voorwaarden, dan
word je geplaatst in een klas
met
lwoo. Dit betekent leerweg
ondersteunend onderwijs.
Je komt dan in een kleinere
groep en krijgt extra
aandacht van de docent.
We kijken goed wat jij nodig
hebt.

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.

WAT KIES JIJ? STEDENTRIP, SKIËN OF...

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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Naast de gewone lessen doen we veel leuke extra’s op school. Zoals het kamp in klas 2. 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...

DANS, MUZIEK, FILM, BEELDENDE KUNST…
Op onze school leer je ook van alles over muziek, kunst en cultuur. In de onderbouw ontdek je bij het vak
beeldende vorming vaardigheden en technieken om beeldend werk te maken. In de bovenbouw krijg je het
vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Je maakt dan kennis met bijvoorbeeld dans, drama,
muziek, film en beeldende kunst. We organiseren excursies en je leert kijken naar kunst, kunst beoordelen
en je mening vormen over kunst en cultuur. Belangrijk, want het is overal om je heen!

BOVENBOUW

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.

WAT KUN JE MET
HET VMBO-GROEN
DIPLOMA?
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 naar het
grafiekje. Je kunt dus alle kanten op met je diploma!

OVERIGE
10%

ZORG &
WELZIJN
19%

HAVO
1%
ECONOMIE &
DIENSTVERLENING
7%

TECHNIEK
& ICT
34%
GROEN
28%

BEROEPSGERICHT
In de bovenbouw ga jij
het examenprogramma
‘Profiel Groen’ volgen. Er
wordt dan thematisch in
profielvakken gewerkt.
Alle leerlingen in het
vmbo-groen volgen deze
vakken. KB en BB
leerlingen volgen vier
profielvakken, GL
leerlingen volgen er
twee. Naast de profielvakken volg je keuzevakken met een
beroepsvoorbereidend
en/of -oriënterend doel.
Iedere leerling heeft zijn
eigen programma; heel
beroepsgericht! Het
‘Profiel Groen’ wordt aan
het einde van het vierde
jaar afgesloten met een
examen.

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.

HANDIG ZEG: MAGISTER
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.

TERRA WINSUM & ECO-SCHOOLS
Bij Terra Winsum kunnen leerlingen meepraten over allerlei zaken die te maken hebben met onze school
ten aanzien van duurzaamheid en het milieu. Wij maken daarbij gebruik van het concept vanuit Ecoschools. Dit is hét wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen.
Met behulp van zeven stappen onderzoeken leerlingen de school en werken ze aan acties om deze te
verduurzamen; bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te verminderen of het schoolplein te vergroenen. De leerlingen zijn enthousiast, stellen goede vragen en geven eerlijke en oprechte antwoorden,
hebben goede verbeter plannen. Is dit iets voor jou? Meld je dan aan voor het Eco-team als je kiest voor
Terra Winsum!

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!

WERKEN MET JOUW
EIGEN LAPTOP
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. Op
jouw lijf geschreven dus!
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DOEDAG
SOCIAL MEDIA WIJS
Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok…. 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

