
 
 
 
 
 
Assen, oktober 2020 
 
 
Aan de groepsleerkracht(en) groep 8 en de intern begeleider 
 
 
Betreft: aanmeldingsformulieren 2020-2021 en extra informatie  
 
 
Geachte collega’s, 
 
Wij hopen dat u een prettige start heeft gemaakt met uw leerlingen in dit laatste schooljaar 
van hun basisschool. Ongetwijfeld is de overgang naar het voortgezet onderwijs al 
onderwerp van gesprek geweest. Via ondermeer uw adviezen, voorlichtingen, Open Dagen 
en oriëntatieavonden zal voor elk kind uiteindelijk een passende keuze gemaakt worden.  
Met genoegen bieden wij u onze folder en aanmeldingsformulieren voor het komende 
schooljaar aan. Bovendien willen wij de ontwikkelingen binnen onze school, waaronder de 
keuze voor de sportklas, cultuurklas, talentenmiddag, groen in het VMBO en het Groene 
Lyceum met u delen.  
 
Aanmeldingsformulier 
Het aanmeldingspakketje bestaat ook dit jaar uit drie delen: 

 Voorblad Terra Assen - in te vullen door ouders; 

 Onderwijskundig rapport - in te vullen door groepsleerkracht of IB-er; 

 Ondersteuningsbehoefte - in te vullen door groepsleerkracht/IB-er en ouders, alleen voor 
aanmelding LWOO. 

 
Ook is het dit jaar mogelijk digitaal uw leerlingen aan te melden, uitleg hierover vindt u in de 
brief ‘Richtlijnen aanmelding’. 
Op het voorblad moet al een keuze voor de sportklas of de cultuurklas worden aangegeven. 
Graag ontvangen wij uw aanmeldingen voor het LWOO vóór 1 december, zodat wij 
gefaseerd de benodigde toelaatbaarheidsonderzoeken LWOO kunnen laten plaatsvinden. 
Binnen het samenwerkingsverband VO 22.01 is afgesproken dat u leerlingen die niet 
geïndiceerd behoeven te worden vóór 15 maart dient aan te melden bij het VO.  
 
Extra aanmeldingsformulieren en folders worden op verzoek zo nagestuurd. 
 
 
 
 
 
 



Informatie-enveloppe Terra Assen  
Waarschijnlijk bent u door de informatiegids “OVER” al op de hoogte van onze PR-
activiteiten, desondanks hebben wij toch nog enkele enveloppen bijgesloten, gevuld met 
een informatiefolder “TerraTabloid” en extra informatie over onze vestiging.  
Zou u deze enveloppen willen meegeven aan belangstellende leerlingen en/of ouders? 
 
Invulservice 
Er kan gebruik gemaakt worden van onze invulservice. Onze medewerkers staan u graag ten 
dienst bij het invullen van de onderwijskundige- en zorgrapporten. Op afspraak helpen wij u 
of de ouders bij het compleet maken van de rapportage. 
 
Sportklas 
Met de inrichting van onze sportklas leerjaar 1 en 2 geven wij invulling aan de sportlijn bij 
ons op Terra Assen. 
Met de sportklas 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.).  
Wij willen graag een actieve leefstijl bij kinderen ontwikkelen en ze bewuster maken van de 
relatie tussen bewegen en gezondheid. Verder laten wij kinderen kennis maken met 
verschillende sport- en bewegingsactiviteiten. Bovendien gaan we via dit extra 
sportonderwijs nadruk leggen op algemene vaardigheden als leren samenwerken, 
organiseren en leidinggeven. Plaatsing in de sportklas houdt in dat de leerling naast de 2 
wettelijke uren LO nog 2 extra uren sport zal krijgen.  
 
De basiskeuze voor de sportklas wordt gevormd door interesse voor sport. We zijn op zoek 
naar kinderen die het prettig vinden om sportief bezig te zijn en die extra sporten heel leuk 
vinden. Een selectiemiddag maakt deel uit van de toelating. Ons aanmeldteam is graag 
bereid meer informatie over de sportklas en de toelating te verstrekken. 
 
Cultuurklas  
We beschikken op Terra Assen over veel leerlingen met een brede belangstelling voor Kunst 
en Cultuur, dit is ook zichtbaar in de uitstroom na diplomering. 
Dit jaar bieden wij opnieuw met veel plezier onze cultuurklas aan. Hiermee honoreren wij de 
belangstelling van onze leerlingen en kunnen wij nog meer recht doen aan de brede 
ontwikkeling in ons aanbod. 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. 
 



Talentenmiddag  
Terra stimuleert talent van leerlingen, bij ons kunnen ze 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 talentenmiddag vast een thema bij waar ze helemaal blij van worden. 
Na de zomervakantie laten we leerlingen zien waar ze allemaal uit kunnen kiezen en elke 
week mee aan de slag gaan. Dat kan variëren van robotica, strategische spellen tot de 
wereldkeuken.  
Voor de talentenmiddag hoeven leerlingen geen keuze te maken op het aanmeldformulier. 
Zij ontvangen alle informatie bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Doorstroom van TL naar HAVO 
De laatste jaren is er sprake van een leerlingenstroom van onze school naar HAVO-scholen in 
de regio. Bovendien wordt vanuit de overheid het overstappen van VMBO-TL 4 naar HAVO 4 
als een goede optie gestimuleerd. Voor ons is bovengenoemde ontwikkeling reden om extra 
te investeren in de begeleiding van onze eventuele HAVO-geïnteresseerde leerlingen. 
Daartoe zijn wij in gesprek gegaan met HAVO-scholen in de regio en hebben wij duidelijke 
werkafspraken gemaakt. Wij bieden 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 
Deze leerroute is ingericht voor leerlingen die willen doorstromen naar het HBO. Het gaat 
om leerlingen met leercapaciteiten die toereikend zijn voor TL+ of HAVO/VWO en die zich 
beter ontwikkelen wanneer ze ook in de praktijk aan de slag kunnen. Buiten de theorielessen 
wordt er praktijk gegeven en buitenschools geleerd. Leerlingen werken competentiegericht 
en beschikken over een eigen laptop waarmee ze gebruik maken van een aantrekkelijke 
elektronische leeromgeving en de nieuwste technieken op onderwijsgebied. In een volledig 
geïntegreerde leerweg haalt de leerling een VMBO GL/TL diploma en een MBO4 diploma. 
Het Groene Lyceum is een leertraject binnen de bestaande mogelijkheden van Terra. In de 
praktijk is gebleken dat de doelgroep dit traject in zes jaar met succes kan afronden. Met de 
mogelijkheid van versnellen tot vijf 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? Dan is Terra DE school voor deze kinderen. 
Het groene onderwijs betekent dat ze les krijgen in onze moderne lokalen. Om dieren te 
verzorgen krijgen ze b.v. les in het dierenverblijf, in het voedingslokaal leren ze (agrarische) 
producten bereiden 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 de groene omgeving om ons heen. Ook in de toekomst willen we in een 
leefbare wereld leven en daarom is er natuurlijk aandacht voor duurzaamheid van onze 
leefomgeving.  
 
 
 



Beknopt overzicht voorlichtingsactiviteiten 
Oriëntatieavond: 26 november 2020 
Open Dag: 20 januari 2020 
Oriëntatieavond: 15 februari 2021 
Omdat het dit jaar anders gaat dan andere jaren door de maatregelen i.v.m. het coronavirus, 
zullen we de meest recente informatie over deze voorlichtingsactiviteiten, delen via onze 
website: assen.voterra.nl. 
 
Wij hopen met deze informatie voldoende handreikingen te hebben geboden voor een 
succesvol keuzeproces voor uw leerlingen.  
Mochten er vragen zijn bij u of bij de ouders, neemt u dan vooral contact met ons.  
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen u samen met 
leerlingen en ouders heel veel succes in het maken van de passende keuze. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karina van der Heijden 
Afdelingsdirecteur 
 
Bijlagen: aanmeldingsformulieren (5x) 

informatiefolders “TerraTabloid” (5x) 
informatie-enveloppen voor belangstellende ouders (5x) 

  richtlijnen (digitale) aanmelding 
  overzicht aanmeldteam 


