
 
Assen, oktober 2021 
 

 
 
Aan de groepsleerkracht(en) groep 8 en intern begeleider 
 
Betreft: aanmelding 2022-2023 en extra informatie  
 
 
Geachte collega’s, 
 
Wij hopen dat u een prettige start heeft gemaakt met uw leerlingen in het laatste 
schooljaar van hun basisschool. Ongetwijfeld is de overgang naar het voortgezet 
onderwijs al eens onderwerp van gesprek geweest. Door onder andere uw adviezen, 
voorlichtingen, Open Dagen en oriëntatieavonden zal voor elk kind uiteindelijk weer 
een passende keuze gemaakt worden.  
Graag bieden wij u onze folder en aanmeldinformatie voor het komende schooljaar 
aan. Bovendien willen wij graag de richtingen en onderwerpen binnen onze school, 
waaronder de keuze voor de sport, cultuur, talent, groen in het vmbo en het 
Groene Lyceum onder uw aandacht brengen!  
 
Vanaf dit jaar zal de aanmelding digitaal zijn en door ouders worden ingevuld. Uitleg 
vindt u in de brief ‘Richtlijnen aanmelding’. We sluiten hierbij aan bij de andere 
scholen in Assen. 
Uiteraard is het voor de leerling van groot belang dat de onderdelen compleet 
worden ingevuld en dat de stukken van alle handtekeningen zijn voorzien. 
 
Graag ontvangen wij de aanmeldingen voor het Lwoo voor 1 december, zodat wij 
gefaseerd de benodigde toelaatbaarheidsonderzoeken Lwoo kunnen laten 
plaatsvinden. Zou u dit onder de aandacht van de ouders willen brengen? 
 
Dit jaar opnieuw: 
Binnen het samenwerkingsverband VO 22.01 is afgesproken dat de leerlingen die 
niet geïndiceerd hoeven te worden voor 15 maart zijn aangemeld bij het vo  
 
Informatie-enveloppe Terra Assen  
Ondanks het feit dat u mogelijk al door de informatiegids “OVER” op de hoogte bent 
van onze PR-activiteiten, hebben wij enkele enveloppen bijgesloten, deze zijn gevuld 
met een informatiefolder “TerraTabloid” en extra informatie over onze vestiging.  
Zou u deze enveloppen willen meegeven aan belangstellende leerlingen en/of 
ouders? 

 
Invulservice 
U en ouders kunnen gebruik maken van onze invulservice. 
Dit houdt in, dat onze medewerkers u ten dienst staan bij het invullen van de 
onderwijskundige- en zorgrapporten. Wij kunnen u of de ouders helpen bij het 
compleet maken van de rapportage door middel van een afspraak! 
 
 



Sportklas 
Met de inrichting van onze sportklas leerjaar 1 en 2 geven wij invulling aan de 
sportlijn bij ons op Terra Assen. Hiermee hebben wij een complete sportlijn die begint 
in de onderbouw en wordt vervolgd met sportmodules in de bovenbouw. Het volgen 
van de sportlijn vormt een goede springplank richting het mbo (denk o.a. aan sport 
en bewegen, politie, Defensie, onderwijsassistent, etc.).  
Plaatsing in de sportklas houdt voor de leerling in dat hij of zij naast de 2 wettelijke 
uren LO nog 2 extra uren sport krijgt.  
 
De basiskeuze voor de sportklas wordt gevormd door interesse voor sport. We zijn 
niet zozeer op zoek naar topsporters in de dop, maar wel naar kinderen die het leuk 
vinden om sportief bezig te zijn. Een selectiemiddag maakt deel uit van de toelating.  
 
 
Cultuurklas  
We beschikken op Terra Assen over veel leerlingen met een brede belangstelling 
voor Kunst en Cultuur, dit is ook zeker zichtbaar in de uitstroom na diplomering. 
 
Dit jaar bieden wij opnieuw met veel plezier onze cultuurklas aan. Hiermee kunnen 
wij nog meer recht doen aan de brede ontwikkeling in ons aanbod en honoreren wij 
de belangstelling van onze leerlingen. Bovendien kunnen we met de Cultuurklas in 
de leerjaren 1 en 2, gekoppeld aan keuzevakken in de leerjaren 3 en 4 een goede 
toeleiding naar het mbo verzorgen.  
Plaatsing in de cultuurklas houdt voor de leerling in dat hij of zij hiervoor 2 extra uren 
CKV krijgt.  
 
 
Talentenklas 
Terra is dol op talent en bij ons kunnen leerlingen laten zien wat ze allemaal willen en 
kunnen leren. Kiezen leerlingen niet meteen voor de sport- of de cultuurklas? Dan zit 
er in het programma van de talentenklas vast een thema bij waar ze helemaal blij van 
worden! 
Na de zomervakantie laten we de leerlingen zien waar ze allemaal uit kunnen kiezen 
en elke week mee aan de slag mogen gaan. Dit kan variëren van robotica, 
strategische spellen tot de wereldkeuken. 
 
Ons aanmeldteam is graag bereid meer informatie over deze richtingen te 
verstrekken!  
 
Doorstroom van tl naar havo 
Er is sprake van een leerlingenstroom van onze school naar havo-scholen in de 
regio. Daarom hebben wij duidelijke werkafspraken gemaakt met havo-scholen in de 
regio. Bovendien bieden wij de betreffende leerlingen een aangepast programma, 
zodat onze toekomstige ‘Havisten’ kansrijk aan havo 4 kunnen beginnen, specifiek in 
de profielen EM en CM.  
 
 
 
 
 



Het Groene Lyceum 
Het Groene Lyceum is een leerroute waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. De 
leerroute is ingericht voor leerlingen die graag willen doorstromen naar het hbo. Het 
gaat om leerlingen met leercapaciteiten die toereikend zijn voor tl+ of havo/vwo maar 
die niet uitsluitend theorielessen willen volgen en leerlingen die zich beter 
ontwikkelen wanneer ze ook in de praktijk aan de slag kunnen.  
Buiten de theorielessen wordt er ook praktijkles gegeven en buitenschools geleerd. 
In een volledig geïntegreerde competentiegerichte leerweg haalt de leerling een 
vmbo gl/tl diploma en een mbo4 diploma. Met dit diploma kan de leerling direct naar 
het hbo of beginnen in een beroep. 
 
Het Groene Lyceum is een leertraject binnen de bestaande mogelijkheden van Terra. 
In de praktijk is gebleken dat de doelgroep van het Groene Lyceum dit traject in zes 
jaar met succes kan afronden. Met de mogelijkheid van versnellen tot 5 jaar.  
Leerlingen waarvoor het traject te zwaar blijkt, kunnen op elk moment terugvallen op 
het reguliere onderwijs binnen Terra. 
 
Groen onderwijs 
Op het vmbo-Groen besteden we met onze leerlingen heel graag ruime aandacht 
aan groen. Hebben kinderen groene vingers, zijn ze graag buiten, zijn ze handig met 
machines of houden ze van dieren? Ze krijgen les in het verzorgen van dieren in ons 
dierenverblijf. In het voedingslokaal leren ze producten klaarmaken en in het 
technieklokaal kunnen ze sleutelen. Natuurlijk leren ze ook van alles over planten en 
bloemen in de schooltuin en in het bloemschiklokaal. Al met al hebben we aandacht 
voor een groene omgeving. Ook in de toekomst willen we in een leefbare wereld 
leven en daarom is er zeker aandacht voor duurzaamheid van onze leefomgeving.  
 
Wij hopen met bovenstaande informatie voldoende handreikingen te hebben 
geboden voor een succesvol keuzeproces voor uw leerlingen.  
Mochten er vragen zijn bij u of bij de ouders, schroom dan vooral niet om contact op 
te nemen met ons.  
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen u samen 
met leerlingen en ouders heel veel succes toe in het maken van de passende 
schoolkeuze. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karina van der Heijden 
Afdelingsdirecteur Assen 
 
Bijlagen: informatiefolders “TerraTabloid”  

informatie-enveloppen voor belangstellende ouders (5x) 
  richtlijnen (digitale) aanmelding 
 
 
 



Onderstaand een beknopt overzicht van onze PR-activiteiten in dit schooljaar voor 
belangstellende ouders en leerlingen. Deze informatie staat uitgebreid in “OVER” het 
gezamenlijk informatieboekje van VO-scholen in Assen. 

 
Voorlichting & oriëntatie  
 
 

 Ouders  
 
 

 25 november 2021: oriëntatieavond 1 “Ontdek sport, cultuur en het Groene 
lyceum” voor zowel toekomstige leerlingen en ouders.  

o Ouders: informatieworkshops over; extra zorg, toelating lwoo, 
mentoraat, sport, cultuur, talent en Groen.  

 

 19 januari 2022 van 16:00 – 20:30 uur vindt onze Open Dag plaats 
Opgeven is niet nodig. 

 
 

 Leerlingen  
 
 

 25 november 2021: oriëntatieavond 1 “Ontdek sport, cultuur en het Groene 
lyceum” voor zowel toekomstige leerlingen en ouders.  

o Leerlingen: zij kunnen op deze avond 3 vakken volgen, waarvan er 
voor één (voorkeurs)vak kan worden ingeschreven via 
assen.voterra.nl/terra-assen  

 

 19 januari 2022 van 16:00 – 20:30 uur vindt onze Open Dag plaats 
Opgeven is niet nodig.  

 

 14 februari 2022: Oriëntatieavond 2 “Groen en nog veel meer” voor alleen 
leerlingen.  

o Leerlingen: zij kunnen op deze avond 3 vakken volgen, waarvan er 
voor één (voorkeurs)vak kan worden ingeschreven via 
assen.voterra.nl/terra-assen  

 

https://assen.voterra.nl/terra-assen
https://assen.voterra.nl/terra-assen

