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TERRA TABLOID
Denken én doen 
bij het Groene 
Lyceum: een 
goede match!   
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Gezond en 
sportief, bij 
Terra Eelde!
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Open dag op 
woensdag  
22 januari 2020  
van 15.00 - 20.30 uur. 
Kom jij ook?
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GROEN ONDERWIJS VOOR SLIMME DOENERS! 

Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun 
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. In 2007 startte Terra met het Groene 
Lyceum. Inmiddels wordt de leerroute op zes vestigingen van Terra 
aangeboden en zijn andere scholen in Nederland ook gestart met 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.

Terra biedt het Groene Lyceum vanaf 2017 in een vernieuwde 
vorm aan:

y Cursusduur zes jaar met mogelijkheid van versnellen naar vijf jaar
y Keuze afgestemd op eigen ontwikkeling en vervolgopleiding
y Meer aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden en loopbaan
y Leerpleinleren

Op pagina 3 kun je meer lezen over deze vernieuwing. 

WAAR IS HET GROENE LYCEUM?
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 mbo-
vestiging 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.

“HET GROENE LYCEUM VAN TERRA EELDE BEVALT 
ME HEEL GOED. DE SFEER HIER OP SCHOOL IS PRIMA. 
DAT VIEL ME OOK OP TIJDENS DE OPEN DAG. MIJN 
ZUS GING EEN PAAR JAAR GELEDEN NAAR DE OPEN 
DAG VAN TERRA EN TOEN GING IK MEE. IK KENDE 
DE SCHOOL AL EEN BEETJE. TOEN IK HOORDE WELK 
NIVEAU IK HAD, DACHT IK METEEN AAN HET GROENE 
LYCEUM. DE ANDERE SCHOLEN WAAR IK NAARTOE 

KON ZIJN EEN STUK GROTER, DUS DAT WILDE IK 
LIEVER NIET. IK VIND DE PRAKTIJK NAAST DE 
THEORETISCHE VAKKEN ERG LEUK, OMDAT IK ER NIET 
VAN HOU OM ALTIJD MET MIJN NEUS IN DE BOEKEN 
TE ZITTEN. WE HEBBEN BIJVOORBEELD HET VAK 
KOKEN, GEWELDIG!” 

JAN-WILLEM WILKENS, LEERLING HGL EELDE

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

HGL: 
IETS
VOOR 
JOU?
Natuurlijk wil jij weten 
waarom het Groene 
Lyceum zo leuk is. Ben je 
er klaar voor?

• Je leert hier ook door te 
doen. Niet alleen theorie, 
maar ook boeiende 
projecten en praktijk-
vakken. Je zit dus niet 
steeds in het klaslokaal. 

• Je werkt op school en 
thuis met je eigen laptop. 
Fijn!

• Je doet verschillende 
projecten samen met je 
klasgenoten, maar 
daarnaast stippel je ook 
je eigen weg uit. Hiervoor 
krijg je alle ruimte en 
begeleiding!

• Je gaat veel zelf organi-
seren en plannen.

• Bij ons ontdek je van alles 
over interessante 
beroepen; goed voor je 
toekomst!

Lees alles wat je wilt weten 
over het Groene Lyceum in 
deze krant!
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JIJ & HET GROENE LYCEUM: 
EEN GOEDE MATCH!
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!

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. 

YES, JE HEBT JE DIPLOMA!
Het Groene Lyceum sluit je af met een mbo-diploma Retail Management op niveau 4. Het is mogelijk 
direct na het Groene Lyceum te beginnen in een beroep maar je kunt ook door naar het hbo. 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. 

GROENE VLAG VOOR  
TERRA EELDE! 
Terra Eelde heeft de Groene Vlag voor Eco-Schools ontvangen. 
Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame 
scholen en stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te 
ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Terra 
Eelde is erg blij met deze erkenning. Het Eco-team is de motor 
hierachter en bestaat uit een aantal zeer gemotiveerde 
leerlingen. Zij zijn zeer gedreven en in staat om andere 
leerlingen enthousiast te maken zodat de school ook echt iets 
kan bereiken.

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:

%  Je spreekt regelmatig met docenten over je 
ontwikkeling, hoe het met jou gaat op school en over 
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.

‘IK HEB VOOR HET GROENE LYCEUM GEKOZEN OMDAT IK NAAST DE BOEKEN 
OOK GRAAG PRAKTISCH BEZIG BEN. DOOR MIJN STAGE WEET IK WELKE 
VERVOLGOPLEIDING BIJ MIJ PAST; EEN HBO-OPLEIDING FYSIOTHERAPIE. 
IK HEB HET HIER ERG NAAR MIJN ZIN. HET GROENE LYCEUM IS VOOR MIJ EEN 
HELE GOEDE BASIS VOOR MIJN VERVOLGOPLEIDING OP HET HBO.’

EVA RAGA OROÑO, OUD-LEERLING HGL



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 af na zes jaar of versneld 
na vijf jaar. 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 keuzemogelijk-
heden. 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. 

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!

LEERPLEINLEREN 
We werken bij het Groene 
Lyceum met leerpleinleren. 
Tijdens ingeroosterde tijd voor 
leerpleinleren werk je 
zelfstandig en in wisselende 
samenstelling met mede-
leerlingen aan opdrachten. 
Er zijn docenten die je hierbij 
coachen. Ook kunnen docenten 
aan leerlingen die daar behoefte 
aan hebben extra uitleg geven 
of instructie voor een specifieke 
opdracht. Je maakt gebruik van 
elkaars kennis en vaardigheden. 
Het leerpleinleren wordt klas- 
en leerjaaroverstijgend ingericht.

Terra Eelde is een gezonde 
school. Fruit, melk, karnemelk, 
een automaat met gezonde 
snacks, een automaat waarmee 
je flesjes water kunt vullen… 
Maar ook wraps, fruitspiesjes, 
smoothies en soep, allemaal 
gemaakt in onze eigen keuken. 
We hebben zelfs het Gezonde 

School Vignet verkregen en daar 
zijn we ongelooflijk trots op. 
Sport is ook belangrijk bij Terra 
Eelde. In elk seizoen sporten we 
weer ergens anders: op de velden 
tegenover onze school, in de 
bossen, in onze eigen gymzaal of 
in een sporthal. Ook leuk: 
zwemmen, in de laatste periode 

van het schooljaar. We doen mee 
aan sportieve activiteiten zoals 
de 4 Mijl van Groningen, de 
Drentse kampioenschappen 
ploegenachtervolging 
(schaatsen) en Terra Coppa; een 
voetbaltoernooi tegen andere 
leerlingen van Terra. Goede 
conditie krijg je hier…

LEREN EN 
ICT
Als je om je heen kijkt, zie 
je dat ICT een steeds 
belangrijkere rol speelt in 
de maatschappij. Bij Terra 
Eelde werken wij dan ook 
met digitale middelen zoals 
een computer, laptop, ELO 
(Elektronische Leer 
Omgeving) en digitale 
schoolborden. De lesstof is 
dankzij deze hulpmiddelen 
meer afgestemd op jouw 
niveau en jouw interesses. 
Wij geloven dat jij het beste 
leert wanneer er een juiste 
mix is tussen het werken 
uit schoolboeken en de 
inzet van ICT.

GEZOND EN SPORTIEF!

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. 
Goede actie!
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DE VAKKEN OP HGL 
In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) volg je negen algemeen 
vormende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, 
biologie &  verzorging, nask & techniek, economie (niet in 
leerjaar 1), mens & maatschappij en kunst & cultuur. 
Daarnaast krijg je bewegen & sport, beroepsgerichte theorie 
en praktijk, werk je aan projecten en op het leerplein.

In leerjaar 3 en 4 volg je dezelfde vakken en werk je ook op het 
leerplein. Dan begint ook de stage; eerst drie korte periodes bij 
verschillende bedrijven of instellingen en in het vierde 
leerjaar langer op dezelfde plek. In leerjaar 3 en 4 rond je 
vakken af voor het vmbo-diploma. Aan het eind van leerjaar 4 
haal je je vmbo-diploma. In leerjaar 5 en 6 zit je op het mbo. Je 
volgt dan, naast het beroepsgerichte deel, algemeen 
vormende vakken en keuzedelen. Nederlands, Engels en 
wiskunde zijn verplicht. De keuzedelen kies je afgestemd op je 
toekomstplannen. Ook in de bovenbouw loop je stage. Dat kan 
zelfs in het buitenland! Afhankelijk van jouw tempo haal je na 
6 jaar of versneld in vijf jaar je mbo-diploma.



woensdag 
22 januari
15.00 - 20.30 uur
EELDE.VOTERRA.NL

Burg. J.G. Legroweg 29 | 9761 TA Eelde | (050) 309 16 25 | eelde@voterra.nl

Eelde

LEERLINGPANEL
Terra Eelde heeft een leerlingpanel. Hierdoor wordt de betrokkenheid 
van de leerlingen bij onze school vergroot. De leerlingen praten mee 
over allerlei dingen die met school te maken hebben. Bijvoorbeeld 
over de kwaliteit van de lessen en over activiteiten die door de school 
georganiseerd worden. Het panel bestaat uit leerlingen uit de 
verschillende leerjaren en van diverse leeftijden. De leerlingen zijn 
enthousiast, stellen goede vragen en geven eerlijke en oprechte 
antwoorden. 

ONTMOET DE ANDER 
Ieder jaar organiseren we het project ‘Ontmoet de ander’. Derdejaars leerlingen maken kennis met mensen uit een andere leef- of geloofsomgeving.  
We bezoeken bijvoorbeeld een moskee, een synagoge, een asielzoekerscentrum en een opvang voor verslaafden. Het doel? Meer begrip voor andere mensen en 
hun achtergrond. Leerlingen en docenten leren veel tijdens deze week en vinden het erg leuk!

SOCIAL MEDIA WIJS!
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 volgen alle 
eerstejaars een speciale lessenreeks. Bij ons word je dus echt Social Media WIJS!


