
 
 

 

Kerstnieuwsbrief 

 
 

Inleiding 

Nu we een paar maanden onderweg zijn in dit schooljaar en het kalenderjaar ten einde loopt is het 

goed om even stil te staan bij de recente ontwikkelingen op onze school. Ook willen we u graag 

informeren over de ontwikkelingen waar we momenteel hard aan werken en waarmee uw kind 

mogelijk te maken krijgt.   

 

 

Een school met een missie en een eigen onderwijskundig concept 

Het zal u niet ontgaan zijn dat Het Schoter enorm in beweging is de laatste jaren. Bij de beleidskeuzes 

die wij maken laten we ons leiden door onze missie. Onze missie is al onze leerlingen zoveel mogelijk 

te laten leren en hen voor te bereiden op een actieve rol in een steeds internationaler wordende 

samenleving. Daarbij sturen we op een brede ontwikkeling van kennis, vaardigheden en de 

persoonlijkheid van leerlingen. De keuze voor de invoering van ons eigen onderwijskundig concept, 

nu drie jaar geleden, past in deze missie. Wij noemen ons concept ‘Volledig Leren’ en het berust 

feitelijk op drie pijlers: activerende didactiek, het aanleren van vaardigheden en het veelvuldig geven 

van feedback. Van fouten kun je immers leren.  

 

 

Aandacht en een uitdagend onderwijsaanbod voor ieder kind 

Op Het Schoter vinden we, naast goed onderwijs, aandacht voor ieder kind buitengewoon belangrijk. 

Verschillen in aanleg, interesses en talenten vragen om verscheidenheid in ons onderwijsaanbod en 

om hier antwoord op te kunnen geven, zijn we twee schooljaren geleden onder meer gestart met 

opstroomklassen in klas 1. De invoering van de opstroomklassen is een enorm succes. We hebben 

gezien dat leerlingen zich meer uitgedaagd voelen, extra gemotiveerd zijn en meer leerlingen dan 

ooit konden de afgelopen jaren opstromen naar een hoger niveau. Op het gebied van sport en 

theater biedt Het Schoter al langer een goed en interessant programma. En sinds kort zijn daar de 

theaterklas voor de bruggers en de kunstklas voor de leerlingen in de bovenbouw bijgekomen. 

 

 

Het gaat goed met de school! 

Kortom Het Schoter komt tegemoet aan verschillen en biedt een uitdagend extra programma binnen 

diverse leergebieden. De belangstelling en de waardering voor onze school is de afgelopen jaren 

gegroeid en daarmee ook het leerlingaantal. Wij zijn hier natuurlijk trots op en vinden het fijn dat 

steeds meer ouders en kinderen vertrouwen stellen in onze school! 

 



 

Nieuw vak XL in de vwo brugklas 

We zitten natuurlijk niet stil en dit jaar zijn we in klas 1 van het vwo gestart met vakoverstijgend  

toekomstgericht onderwijs. De leerlingen hebben geen aparte lessen meer voor geschiedenis, 

aardrijkskunde, biologie, scheikunde en mediawijsheid. In plaats daarvan werken ze elke dag 

gedurende een blokuur aan een grote realistische opdracht. Bij dit nieuwe vak 'XL' werkt de 

school samen met partners als de gemeente, het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties. 

Onze vwo-leerlingen oefenen al vanaf de brugklas met academische vaardigheden; ze leren 

onderzoek doen, presenteren, kritisch denken en samenwerken. Op deze manier dagen we onze 

leerlingen uit en bereiden we ze voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. Hoewel we nog maar net 

gestart zijn met dit vernieuwende concept, zijn we nu al overtuigd van de meerwaarde van dit 

nieuwe vak 'XL' op het vwo. Later dit schooljaar meer hierover en mocht u meer willen weten over 

ons vwo-onderwijs in klas 1, kijk dan op onze site: www.schoter.nl . 

 

 

Tweetalig onderwijs op vwo én havo 

Net al even genoemd: tweetalig onderwijs. Het Schoter kent al 11 jaar tweetalig vwo onderwijs. Een 

mooi programma met een internationale dimensie. Aantrekkelijk onderwijs ook, in een maatschappij 

waarin grenzen vervagen en Engels steeds belangrijker wordt. Tweetalig onderwijs biedt leerlingen 

een uitstekende voorbereiding op een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt en dit willen 

we ook onze havo-leerlingen die volgend starten in de brugklas niet onthouden. De voorbereidingen 

zijn in volle gang en met de ervaring en expertise die we al in huis hebben zijn we ervan overtuigd dat 

we iets moois kunnen toevoegen aan ons havo-onderwijs en echt tegemoet komen aan een 

groeiende behoefte. Op niet al te lange termijn is het ons doel om ook tweetalig-mavo in te voeren. 

Vervolgstudies in Nederland zijn steeds vaker Engelstalig. Niet alleen WO en HBO opleidingen zijn 

steeds vaker Engelstalig. Ook het MBO biedt inmiddels volledig Engelstalige opleidingen aan.  

 

 

Een positief leer- en leefklimaat 

Aan het begin van deze nieuwsbrief is ons onderwijskundig concept genoemd. Dit is ons didactisch 

concept. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen en implementeren van een eigen 

pedagogisch concept. Wij vinden zoals gezegd aandacht voor ieder kind erg belangrijk en hechten 

een groot belang aan een veilig en positief leer- en leefklimaat. Twee jaar geleden zijn we gestart 

met het verkennen van een instrument dat PBS ( = Positive Behaviour Support) wordt genoemd. In 

eerste instantie is dit instrument ingezet in de mavo-afdeling en momenteel zijn we een schoolbreed 

concept aan het ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak positieve effecten heeft bij 

leerlingen en medewerkers van de school. Leerlingen voelen zich veiliger, gedragen zich sociaal 

vaardiger, hebben meer effectieve leertijd en laten betere schoolprestaties zien. In januari 2017 

zullen we de effecten van de invoering van PBS voor het eerst meten door middel van een enquête.  

 

 

In het verlengde hiervan zijn we dit schooljaar onder begeleiding van een tweetal experts gestart met 

een project dat zich voornamelijk richt op een maatschappelijk probleem waar wij ook op Het 

Schoter mee te maken hebben, namelijk het onderpresteren van sommige jongeren en in het 

bijzonder jongens. Vanaf het begin van dit schooljaar wordt een aantal docenten getraind om 

leerlingen, en dan dus met name jongens, nog beter te kunnen begeleiden. Het gaat dan vooral om 

het verbeteren van de motivatie door middel van het voeren van persoonlijke gesprekken en het 

leveren van begeleiding op maat met als doel om uiteindelijk te komen tot betere leerprestaties. We 

http://www.schoter.nl/


willen ook deze doelgroep helpen het beste uit zichzelf te halen. Een geselecteerde groep jongens 

neemt deel aan dit project. Uiteraard zijn de betreffende ouders hierover uitgebreid geïnformeerd 

en zonder uitzondering enthousiast over dit initiatief. 

 

 

Groot klein nieuws 

Naast al deze ontwikkelingen is het ook leuk om op de hoogte te blijven van activiteiten als Paarse 

Vrijdag, de presentatie van de theaterklas, de Talentenshow, SchoterXmas, het onderbouwgala….etc. 

Kijk hiervoor op onze Facebookpagina of Instagrampagina op onze website www.schoter.nl . 

 

 

Tot slot wensen wij u en uw gezin hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2017! 

 

Met vriendelijke groet, namens het voltallig personeel van Het Schoter, 

 

 

Mardike de Goede 

Arjan van Waveren 

rectoren Het Schoter 
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