WOLVEGA

Keuzevakken…
Welk vak kies jij?

De wereld
aan je voeten...

2022-2023

TERRA TABLOID

Open dag op
donderdag
3 februari 2022
van 15.00 - 17.00 uur
en 19.00 - 21.00 uur.
Kom jij ook?
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VMBO… MET EEN TINTJE GROEN!
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WAT IS
JOUW
LEERWEG?
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. Je mag altijd
losse lessen volgen van
een andere leerweg en
daar zelfs examen in
doen.

GEMENGDE
LEERWEG

Bij Terra Wolvega kun je naar
het vmbo-groen. Natuurlijk
ben je benieuwd waarom
Terra vmbo-groen echt iets
voor jou is:

y Je hebt geen lange, saaie
dagen in het klaslokaal maar
je bent hier veel buiten bezig
en leert van alles over de
natuur en de wereld. Je gaat
er veel op uit. De natuur is
namelijk heel belangrijk bij
ons.

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.

GUTEN TAG & HEY THERE

Fijn om je talen te spreken, toch? Daarom besteden we veel aandacht aan Duits en Engels. Kies je binnen het vmbo-groen in de
bovenbouw de gemengde leerweg? Dan krijg je Duits als extra examenvak. Je haalt dan ook meteen het diploma Theoretische Leerweg.
Je volgt niet alleen lessen Duits, maar bezoekt bijvoorbeeld ook de kerstmarkt in Münster. Leuk en leerzaam.

LEKKER SPORTIEF!
Veel bewegen = gezond. Sport is dan ook belangrijk
bij Terra Wolvega. We gymmen in onze eigen
gymzaal. In de lente en zomer gaan we graag naar
buiten. Ook leuk: zwemmen in de laatste periode
van het jaar. Verder doen we mee aan sportieve

activiteiten zoals Terra Coppa, een voetbaltoernooi
tegen andere leerlingen van Terra. Daarnaast doen
we aan schoolroeien. We zijn zelfs drie keer
Nederlands kampioen geworden op de Bosbaan in
Amsterdam. Goede conditie krijg je hier!

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.
Let op! Als je het examen
haalt voor de zes
theorievakken, dan
ontvang je ook een
diploma Theoretische
Leerweg.

KADERBEROEPS
GERICHTE LEERWEG

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

BASISBEROEPS
GERICHTE LEERWEG

Vind je theorie best
lastig en wil je vooral
heel praktisch bezig zijn?
Dan past deze leerweg
bij jou. Naast theorievakken is er volop
ruimte voor de praktijk.

“TERRA WOLVEGA VIND IK EEN LEUKE EN GEZELLIGE SCHOOL, IEDEREEN KENT ELKAAR EN DAT VIND IK FIJN.
TOEN IK HIER VOOR DE EERSTE KEER KWAM, SPRAK DE SCHOOL MIJ GELIJK AAN VANWEGE DE GOEDE SFEER
EN DE DOCENTEN ZIJN LEUK EN BEHULPZAAM. ER ZIJN VEEL PRAKTIJKLESSEN EN DAAROM HEB IK OOK VOOR
DEZE SCHOOL GEKOZEN; IK BEN LIEVER MET MIJN HANDEN BEZIG DAN IN DE BOEKEN. HET LEUKSTE VAK VIND
IK DIER, IK MAG NAMELIJK GRAAG MET DIEREN OMGAAN. WAT IK LATER WIL WORDEN? IK WIL LATER IETS
MET KINDEREN GAAN DOEN, KINDEROPVANG OF IETS DERGELIJKS.”
SAMANTHA DE VRIES, LEERLING TERRA WOLVEGA (VMBO GROEN)

KEUZEVAKKEN...

WELKE KIES JIJ?

Leerlingen hebben, naast de reguliere praktijkvakken in de
onderbouw, een keuzevak van twee uur per week. De keuze
bestaat uit: techniek, sport, groen, creatief, zorg, voeding &
gezondheid en uniformberoepen. Deze keuzevakken worden
aangeboden in samen-werking met het bedrijfsleven,
zorginstellingen en de kazerne in Havelte, zowel op school als
op locatie.

LWOO: VOOR EXTRA
ONDERSTEUNING
Vind je leren lastig? Heb je moeite met bepaalde vakken? Of lukt
het niet goed om je te concentreren? Dan helpen we jou. Je kunt
extra les volgen en begeleiding krijgen. Terra Wolvega vmbogroen heeft een lwoo-klas. Dit betekent leerwegondersteunend
onderwijs. Je komt dan in een kleinere groep en krijgt extra
aandacht van de docent. We kijken goed wat jij nodig hebt.

FIJNE SCHOOL
We willen dat iedere leerling zich prettig en veilig
voelt op school. Hoe de school eruit ziet, is dan ook
erg belangrijk. Naast de theorielokalen zijn er veel
verschillende praktijkruimtes. We hebben een grote
kantine, zodat er genoeg ruimte is om lekker te

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. Via Magister
krijg je veel informatie over de school en het leren. De agenda van
Magister wordt gebruikt als digitaal klassenboek. Je kunt Magister
ook op jouw smartphone bekijken, want er is een app beschikbaar.
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chillen. Ook hebben we een praktijkgebouw voor
plant en dier. Kom ook in ieder geval kijken naar
ons nieuwe leerplein. Ons onderwijs is helemaal
voorbereid op de toekomst.

“TERRA WOLVEGA VIND IK EEN PRETTIGE SCHOOL, HET
ONDERSCHEIDT ZICH DOOR DE KLEINSCHALIGHEID EN DAARDOOR
IS HET HEEL OVERZICHTELIJK. BASISSCHOOLLEERLINGEN
ZOU IK DEZE SCHOOL WILLEN AANRADEN VANWEGE DE
KLEINSCHALIGHEID, DE INDIVIDUELE AANDACHT EN HET BIEDT
VEEL BETROKKENHEID BIJ HET LEREN EN DE ONTWIKKELING VAN
DE LEERLING. MIJN DRIE JONGENS GAAN MET VEEL PLEZIER
NAAR TERRA WOLVEGA!”
GERM DE VRIES, VADER VAN DRIE LEERLINGEN TERRA WOLVEGA

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR PROFIEL GROEN
Het is nu nog heel ver weg, maar in de bovenbouw van het
vmbo-groen volg je het profiel Groen. Er is veel aandacht voor
natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Zeker
weten dat die kennis je van pas gaat komen in het beroep dat
je later kiest. Dat kan in de groene sector zijn, maar dat hoeft
niet. Met profiel Groen kun je nog alle kanten op. 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:

OVERIGE
15%

ECONOMIE &
DIENSTVERLENING
19%

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. Elke
klas heeft een eigen mentor. Deze
doet van alles voor jou. 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. We spreken ook
regelmatig met je ouders/
verzorgers. Bij Terra sta je er
nooit alleen voor.

ZORG &
WELZIJN
20%

TECHNIEK
& ICT
23%
GROEN
23%

LAPTOP
ÉN
BOEKEN!
Bij Terra werken leerlingen met een eigen laptop, zowel op
school als thuis. 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. Deze lesstof kan voor elke leerling verschillend
zijn. Op jouw lijf geschreven dus!

DE WERELD AAN JE VOETEN
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!

STAGES

Tijdens je opleiding maken stages een belangrijk
deel uit van het onderwijsprogramma. Vanaf het
derde leerjaar loop je stage bij drie verschillende
bedrijven. Het belangrijkste doel van de stage is je
oriënteren op verschillende beroepen. Daarnaast
is het een kennismaking met de praktijk van het
beroepenveld.
Binnen je stagebedrijf voer je op de stage de
werkzaamheden uit die de stagebegeleider je
opgeeft. Ook werk je aan algemene en vakgerichte
opdrachten uit je stageboek. Je maakt van elke
stageperiode een verslag. Elke periode komt er een
docent bij je op bezoek om te kijken hoe het gaat. Je
mag zelf op zoek naar een stagebedrijf waarvan jij
denkt dat het bij je past. Dit kan variëren van een
garage, een melkveehouderij tot een
kinderdagverblijf.

Je doet gedurende het schooljaar mooie ervaringen
op die je goed kunt gebruiken tijdens je
vervolgstudie!

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.

ROKEN? DACHT HET NIET
Terra is een rookvrije school. In en rond de school geldt een
rookverbod. Heel gezond dus! En ook fijn voor de niet-rokers.
We besteden veel aandacht aan ons niet-rokenbeleid op allerlei
manieren.

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 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.
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VOLG ONS!

Op de website wolvega.voterra.nl vind je naast
schoolinformatie ook leuke nieuwtjes. Volg ons
ook op facebook.com/TerraWolvega of op
instagram.com/terra_wolvega!

SOCIAL MEDIA WIJS

ZOEK
DE ZON
OP...
Duurzaamheid is een
belangrijk thema bij
Terra Wolvega. Wij
proberen het zoveel
mogelijk in alles terug te
laten komen. Daarom
hebben we zonnepanelen
geplaatst op ons dak.
Zo maken we optimaal
gebruik van de
zonnestralen.
Zoek de zon op…
bij Terra Wolvega!

Facebook, Twitter, Instagram... 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 besteden we daar veel aandacht aan. Zo word je echt
social media wijs!

DOE-DAGEN

Zit je in groep 8? Kom dan eens kennismaken met onze school. Dit
kan tijdens de Doe-dagen. Je volgt dan mini-lessen en kunt aan de
slag met bijvoorbeeld bloemen, voeding, dieren of techniek. De
Doe-dagen zijn op 18, 19 en 20 januari 2022 van 13:00 - 16:00 uur.
Via jouw basisschool doe je hier vanzelf aan mee.

Wolvega
donderdag
3 februari
15.00 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur
WOLVEGA.VOTERRA.NL

Paulus Potterstraat 33 (ingang Stadhouderslaan) | 8471 VM Wolvega | (0561) 61 88 18 | wolvega@voterra.nl
Afdelingsdirecteur: dhr. D. Wanders

