
 
 

 Veelgestelde vragen 

  

 
Algemeen  
  
• Hoe groot zijn de klassen?   
Dit verschilt per niveau. Heb je leerwegondersteuning dan zit je in een kleinere klas dan in het 
reguliere onderwijs. We streven naar een maximum van 16 leerlingen per LWOO-klas en 26 
leerlingen voor een reguliere vmbo en het groene lyceum klas.   
  
• Hoe kun je jouw rooster en cijfers vinden?   
We gebruiken een leerlingvolgsysteem, genaamd Magister. Rooster en cijfers zijn allemaal te vinden 
in dit leerlingvolgsysteem. Zodra je bij ons op school zit krijg je hier inloggegevens voor. 
Ouders/verzorgers krijgen ook inloggegevens voor Magister, zodat zij hun kind kunnen volgen en 
goed kunnen begeleiden.   
  
• Hoe lang zijn de lesuren?   
Wij hebben lessen van 60 minuten voor alle niveaus. Bij de meeste praktijkvakken werken we met 
blokuren, zodat leerlingen twee lesuren actief bezig kunnen.   
  
• Wat zijn de lestijden?   
Het eerste uur start om 8.15 uur en het laatste lesuur is om 16:00 uur afgelopen. Meestal duurt je 
dag tot 15:00 uur. Op de donderdag ben je altijd om 14:00 uur vrij, dit is namelijk de vergadermiddag 
voor ons als team.   
  
• Hoe wordt er omgegaan met tussenuren?   
We proberen zoveel mogelijk tussenuren te voorkomen. Tussenuren die ontstaan door ziekte van 
een docent, proberen wij op te vangen met een docent die invalt.   
  
• Mag je in de pauze van het plein af?   
Nee, tijdens de pauze blijven de leerlingen van klas 1 en 2 op school. Niemand mag het schoolplein 
verlaten, tenzij je natuurlijk geen lessen meer hebt. Je kan in de kantine zitten of lekker buiten zijn op 
het plein. In de kantine is het mogelijk om diverse broodjes en drinken te bestellen. Tegenwoordig 
kan er betaald worden met de pin.   
  
• Wordt er met een laptop gewerkt?   
Ja, iedere leerling heeft een eigen laptop, deze wordt door de leerling/ouder zelf aangeschaft. Wij 
hebben een aantrekkelijke samenwerking met de Campusshop, maar als ouder kun je er ook voor 
kiezen om zelf een laptop aan te schaffen. Vanuit school krijgen ouders voor de zomervakantie meer 
informatie en een basislijst met eisen waar de laptop minimaal aan moet voldoen. Om gebruik te 
maken van onze digitale lesonderdelen, raden wij de aanschaf van een Windows laptop aan en de 
aanschaf van een Apple, Chromebook of tablet af. Via de Campusshop is het ook mogelijk om gebruik 
te maken van een huurkoopconstructie zodat ouders in meerdere jaren de laptop kunnen afbetalen. 
 
• Worden leerlingen ook geholpen met leren plannen en hoe ze moeten leren?   
Jouw mentor helpt jou hierbij. In leerjaar 1 zal hier extra veel tijd aan worden besteed.    
 
  



• Is er ook extra begeleiding mogelijk voor mijn zoon/dochter?  
Voor leerlingen die moeite hebben met het organiseren, plannen en maken van huiswerk, hebben 
we de check-in/check-out. Hier worden leerlingen begeleid met het plannen, organiseren, leren en 
maken van schoolwerk. De aanmelding gaat in goed overleg tussen ouders, school en leerling.   
  
• Mijn zoon/dochter heeft dyslexie, wordt daar rekening mee gehouden?   
Daar wordt zeker door alle docenten rekening mee gehouden. Je krijgt extra tijd voor het maken van 
toetsen en het is ook mogelijk om de leesondersteuning van Kurzweil te gebruiken. Dit is een 
programma dat de toetsen voorleest en eventueel ook het lesmateriaal. 
De dyslexiespecialist onderzoekt op welke ondersteuning je recht hebt en wat voor jou helpend is.   
  
• Kun je ook op- of afstromen?   
Er is een mogelijkheid om op- en af te stromen. Wij kijken hiervoor naar de cijfers, werkhouding, 
inzet en het welzijn van het kind.    
  
• Gaan de kinderen ook op stage?   
In klas 3 en 4 is stage een belangrijk onderdeel om een goede keuze te kunnen maken voor een 
vervolgopleiding. Dit betekent dat alle leerlingen in klas 3 en 4 meerdere stages gaan lopen bij 
bedrijven naar keuze. Hierdoor kunnen ze ervaren wat ze staat te wachten als ze in die sector zouden 
kiezen voor een baan. Afhankelijk van het niveau loop je stageperiodes van één dag per week, tot 
één week achter elkaar of zelfs van meerdere weken (blokstage).  
  
• Gaan de leerlingen ook op excursie?   
Voor leerlingen uit klas 1 is er de mogelijkheid om op Duitse uitwisseling te gaan, hiervoor moeten ze 
wel het vak Duits volgen. In klas 2 gaan ze op excursie naar Amsterdam.  In klas 3 gaan ze op excursie 
naar Ameland, Praag, Londen of survivallen in de Ardennen.   
  
• Hoe gaan jullie om met pesten?   
Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Als er gepest wordt, treedt dit protocol in werking. Er wordt 
gepraat met iedereen, de pester, de gepeste, ouders, maar zeker ook met de klas. Wat we vaak zien 
is dat pesterijen opgelost kunnen worden door de mentor. Voel je je daar niet prettig genoeg bij, dan 
zijn er ook twee vertrouwenspersonen die je altijd kunt benaderen. Zij luisteren naar jouw verhaal en 
zij kunnen jou helpen.   
 
• Welke vakken krijg je allemaal in klas 1 en 2? 

vmbo  het groene lyceum  

Theorie  Theorie  

Nederlands  Nederlands  

Engels  Engels  

Natuurkunde/Scheikunde  Natuurkunde/Scheikunde  

Wiskunde  Wiskunde  

Mens en maatschappij  Mens en maatschappij  

Mentorles  Mentorles  

Biologie  Biologie  

Verwerkingsmoment  Verwerkingsmoment  

Economie*  Economie  

Duits*  Duits  

    

Praktijk  Praktijk  

Lichamelijke opvoeding  Lichamelijke opvoeding  

Kunstzinnige vorming  Kunstzinnige vorming  



Dierhouderij  Dierhouderij  

Groen  Groen  

Verzorging/koken  Verzorging/koken  

Bloem  Bloem  

Techniek  Techniek  

Expressie  Expressie  

    

Keuzevakken op vrijdag: Keuzevakken op vrijdag: 

 Techniek   
 Groen  
 Zorg en Welzijn  
 Voeding en gezondheid  
 Sport  
 Creatief  
 Uniformberoepen  

  
(je kiest 2 vakken per jaar)  

 Techniek   
 Groen  
 Zorg en Welzijn  
 Voeding en gezondheid  
 Sport  
 Creatief  
 Uniformberoepen  
  

(je kiest 2 vakken per jaar)  
*  leerlingen met een BB advies hebben geen 
Duits en Economie  

  

  
  

Vmbo-groen  
  
• Wat kun je na het vmbo op Terra Wolvega gaan doen?   
Met een vmbo-diploma van Terra ben je toelaatbaar op alle mbo’s in alle opleidingsrichtingen. Of je 
nou de zorg, techniek, logistiek, detailhandel of het groen in wilt. Het mbo-niveau is afhankelijk van 
welk niveau vmbo je hebt gedaan. Met een tl-diploma kun je ook naar de havo. Een tl-diploma kun je 
halen als je naast de vijf verplichte theorievakken van GL ook een zesde theorievak hebt gevolgd op 
het vmbo. Deze keuze kun jij bij ons maken in de bovenbouw.    
  
 

Het Groene Lyceum   
   
• Wat moet het advies zijn om toegelaten te worden tot het Groene Lyceum?    
Voor het Groene Lyceum moet je minimaal TL+ advies hebben, verder kun je natuurlijk ook met havo 
en vwo advies worden toegelaten.    
   
• Hoe groot zijn de klassen in het Groene Lyceum?    
We streven naar een maximale grootte van 26 leerlingen. 
  
• Hoe lang duurt de opleiding het Groene Lyceum?    
De opleiding het Groene Lyceum duurt 6 jaar, met de mogelijkheid om het versneld in 5 of 5 1/2 jaar 
te doen.  
  
• Blijven de leerlingen die het Groene Lyceum doen 6 jaar op de locatie in Wolvega?    
Onze leerlingen zullen de eerste 4 jaar in Wolvega hun opleiding volgen. Vanaf leerjaar 5 volgen de 
leerlingen de opleiding op het MBO in Meppel.  
  
 
 
 



Overig  
  
• Waar kunnen we informatie vinden over Terra Wolvega? 
Op onze website https://wolvega.voterra.nl/terra-vo-wolvega staat meer informatie, zoals ook 
video’s om je een betere indruk te geven van onze school. Daarnaast kun je onze Facebook 
(@TerraWolvega) en Instagram (@terra_wolvega & @terra_vo) volgen.  
  
• Hoe kan ik me aanmelden?   
Je kunt je op twee manieren aanmelden. Via de basisschool of door een aanmeldingsformulier aan te 
vragen via wolvega.voterra@terra.nl. 
 


