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TERRA TABLOID
Groen, Cult en 
Sport… bij 
Terra Meppel! 
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Waar ligt
jouw talent? 
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Open dag op  
31 januari van  
14.00 - 21.00 uur en 
1 februari van 
9.30 - 12.00 uur. 
Kom jij ook? 
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VMBO… MET EEN TINTJE GROEN!

Je kent vast ons schoolgebouw aan 
de Werkhorst 58: het hoofdgebouw. 
Onze school is ruim, licht en prettig 
om in te werken. Natuurlijk zijn er 
gewone klaslokalen, maar we 
hebben ook leerpleinen, waar je 
met een aantal klasgenoten kunt 
werken aan opdrachten. Hier volg 
je de meeste lessen, maar mogelijk 
krijg je ook les in ons andere 
gebouw aan de Werkhorst 36. 
Een mooie afwisseling en zo 
houden we de school voor 
iedereen ‘klein en overzichtelijk’. 

ONZE 
GEBOUWEN 

Bij Terra Meppel 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!

VEILIG 
OP 
SCHOOL
Het is belangrijk dat 
iedereen zich goed en veilig 
voelt bij ons op school. Zo 
houden wij gescheiden 
pauzes en is er toezicht. 
Je blijft gedurende de 
schooltijden op het terrein, 
waar genoeg te beleven is! 
En als er wat is kun je altijd 
wel bij iemand terecht.

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
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 
daarnaast praktijk-
vakken. 
Let op! Als je het 
examen haalt voor de 
zes theorie vakken, dan 
is het mogelijk om een 
diploma Theoretische 
Leerweg te ontvangen. 

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 daar-
naast praktijkvakken.

BASISBEROEPS-
GERICHTE LEERWEG
Vind je theorie best 
lastig en wil je vooral 
heel praktisch bezig zijn? 
Dan past deze leerweg 
bij jou. Naast theorie-
vakken is er volop 
ruimte voor de praktijk.
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DE WERELD AAN JE VOETEN

GROEN, CULT EN SPORT!

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!

STAGES
Tijdens de opleiding loop je stage bij allerlei 
soorten organisaties. Denk aan een winkel, 
restaurant, veehouderij, verzorgingshuis, 
garage, dierenarts of basisschool. Zo kun je 
kennismaken met bepaalde beroepen en 
kijken wat je ervan vindt. Een mooie 
ervaring, die je goed kunt gebruiken tijdens 

je latere studie! Stage lopen is leuk én 
leerzaam. Daarnaast heb je dan nog de 
maatschappelijke stage. We bedenken elk 
jaar weer mooie activiteiten, die waardevol 
zijn voor de wereld. Een schoolplein of 
kinderboerderij opknappen, samen met 
oudere mensen een mooi bloemstuk maken 
of zwerfvuil ophalen... het zijn een paar 
voorbeelden. Misschien heb je zelf een goed 
idee voor de maatschappelijke stage.

Bij Terra Meppel heb je in de onderbouw van het vmbo-groen keuze uit verschillende richtingen: Groen, Cult en Sport!

Als je kiest voor Groen krijg je allerlei groene 
vakken, zoals plant, dier, bloem, groen en nog veel 
meer! Je bent naast de lessen binnen ook vaak 
buiten te vinden en leert van alles over de natuur. 
De natuur vinden we bij ons op school heel 
belangrijk. Lekker groen dus!  

Kunst en cultuur komen samen binnen de 
Cultklas; een bijzondere richting van het vmbo-
groen. We organiseren een speciaal programma, 
met muziek, dans, drama, theater, film, fotografie, 
architectuur en beeldende vorming. De eerste 
twee jaren krijg je deze culturele lessen in plaats 
van de groene vakken. Pas vanaf het derde jaar 
krijg je ook groene vakken in de Cultklas. Wat denk 
je, iets voor jou?

Veel bewegen = gezond. Sport is dan ook belangrijk 
bij Terra Meppel. In elk seizoen sporten we weer 
ergens anders: buiten of in een gymzaal. We 
organiseren sportdagen en er is nog meer… Voor 
de echte sportieveling hebben we binnen het 
vmbo-groen de Sportklas. De leerlingen krijgen de 
eerste twee leerjaren drie uur extra sport. Wat 
dacht je van zeilen, surfen, duiken, paardrijden of 
klimmen? In de bovenbouw kun je, naast de groene 
vakken, sport als eindexamenvak kiezen: LO2. Zo 
krijg je een mooie kans om op het mbo een 
sportieve vervolgopleiding te doen!

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. Terra Meppel 
VO biedt leerweg-
ondersteunend onderwijs. 
Je mentor kijkt samen met 
je onderwijsteam wat je 
nodig hebt. 

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. 
En heb jij de Magister app al 
op jouw smartphone? Handig! 
Via Magister krijg je veel 
informatie over de school en 
het leren. De agenda van 
Magister wordt gebruikt als 
digitaal klassenboek.

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!

GROEN CULT SPORT



PRETTIG KENNISMAKEN

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! 

Op het terrein naast het Junior 
College is een glooiend park 
ingericht met onder andere 
sloten, een vijver en een 
amfitheater: schoolpark Terra 
Nova. Het park is een verlengde 
van wat er in de school allemaal 
gebeurt, eigenlijk is het een soort 
buitenlokaal. Er zijn bomen en 

planten gepoot, bruggetjes 
geplaatst. Het terrein heeft een 
speels karakter waar je 
uitgedaagd wordt veel te 
bewegen en te ontdekken. 
Leerlingen van de Cultklas 
maken een beeldentuin, er wordt 
een dierenweide aangelegd en 
het terrein gaat ruimte bieden 

voor de ontwikkeling van een 
techno-park: een buitenruimte 
die je uitnodigt om scheikundige, 
natuurkundige en technische 
uitdagingen aan te gaan. Het 
amfitheater gaat in de toekomst 
gebruikt worden voor 
voordrachten en uitvoeringen. 
Supercool dus!

SCHOOLPARK TERRA NOVA
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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. Deze lesstof kan voor elke leerling verschillend zijn. 
Op jouw lijf geschreven dus! 

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. Ook 
krijg je les van 7 á 8 docenten, die 
samen met de mentor deel 
uitmaken van een onderwijs-
team. Je hoort aan het begin van 
het schooljaar wie jouw mentor 
is. 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 
ouder(s)/verzorger(s). Bij Terra 
sta je er nooit alleen voor. 

FEEST
Lachen en dansen met je klasgenoten: dat kan tijdens ons 
jaarlijkse schoolfeest. We kijken er nu al naar uit. Kerst en 
Pasen vieren we ook 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.

PROFIEL GROEN
Het is nu nog heel ver weg, maar in de bovenbouw van het 
vmbo-groen volg je het profiel Groen. Er is dus 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. 
Daarnaast volg je ook keuzemodules. 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:

GROEN 
31%

ZORG 
13%

TECHNIEK 
27%

ECONOMIE 
29%

FRUIT? 
DACHT HET WEL
Terra Meppel is een rook-
vrije school. In en rond de 
school geldt een rookverbod. 
We besteden op allerlei 
manieren veel aandacht aan 
een gezonde school; we 
hebben tappunten voor 
gefilterd koud water en elke 
dag gratis fruit! 



NOG VEEL MEER…
Naast de gewone lessen doen we veel leuke extra’s op school. Dat is 
natuurlijk gezellig én je leert er veel van. Zo hebben we regelmatig 
excursies bij verschillende vakken, sportdagen, schoolfeesten, de 
activiteitenweek, projecten. Ook ga je in de tweede klas op schoolreis. 
Je kunt kiezen uit vijf verschillende bestemmingen van dichtbij 
Meppel tot in het buitenland. Leuk vooruitzicht!

DOEMIDDAG SPORT, CULT, GROEN, HGL 
26 FEBRUARI 2020 KOM JE OOK?

GOED BEREIKBAAR
Je kunt onze school bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het station Meppel is het een 
goed kwartier lopen. Voor meer informatie ga naar www.9292.nl

VOLG ONS!
Op meppel.voterra.nl vind je allerlei informatie en 
leuke nieuwtjes over onze school. Volg ons ook op 
facebook/TerraMeppelVO en ouders: check ons 
ook op LinkedIn!

 

Vrijdag  
31 januari 
14.00 - 21.00 UUR

Zaterdag   
1 februari
09.30 - 12.00 UUR
MEPPEL.VOTERRA.NL

Terra Meppel | Werkhorst 58 | 7944 AV Meppel | (0522) 25 33 64 | meppel@voterra.nl
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