
Breng een bezoek
Echt kennismaken kun je alleen als je 

langskomt. Je bent van harte welkom op de 

volgende dagen:

Vwo met XL-leren
Zep: ’Je leert hier om 
zelf oplossingen te 
zoeken bij vragen. Als 
je een vraag stelt, krijg 
je meestal een vraag 
terug. Met die vraag 
kun je dan weer verder. 
Mees: ’De les dat 
we vingerafdrukken 
hebben onderzocht, 
vond ik wel een van 
de leukste tot nu toe. 
Practicum, dingen 
dóen, daar houd ik 
wel van.’ Zep: ’We 
starten de dag met een 

mentor-coach. Dan heb je het steeds over je opdrachten en 
wat je nog wilt leren. Daar kun je dan in je onderzoek weer 
mee verder.’

Tweetalig vwo
Mika: ’Op de basisschool heb ik niet veel Engels geleerd, 
maar tweetalig vwo leek mij juist wel een goede manier om 
dit wel te leren. Het is ook altijd handig. Op vakantie merk 
ik het al: ik kan met 
iedereen praten.’ 
Rosa: ’Het is leuk 
dat je in tweetalig 
vwo ook andere din-
gen doet. Zo hadden 
we laatst een native 
speaker die ons 
rugby-les gaf in het 
Engels. En dit jaar 
gaan we naar Lon-
den. Daar verheug ik 
me nu al op!’
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De administratie is van maandag t/m donderdag bereikbaar van 
7.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 
7.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur.

-----------------------------
Brugklas Survival TIPS 
- Begin op tijd met leren.

- Stel vragen.

- Schrijf woorden die je niet kent meteen op.

-----------------------------

Het is hard werken op het vwo, maar ook 

echt een must do! Zep en Mees vertellen 

over de vwo-brugklas en Mika en Rosa over 

tweetalig vwo.

Vwo is een must do! Ben jij 
nieuwsgierig?
-------------------
Stel jij vaak een van de volgende vragen: 
Hoe zit dit? Waarom is dat zo? Klopt 
dit wel? Of: Hoe kan dit? Dan ben jij 
nieuwsgierig! Ben jij ook nog iemand 
die graag dingen onderzoekt? Dan biedt 
leren op Het Schoter veel mogelijkheden. 
We hebben vwo met het vak XL-leren én 
we hebben tweetalig vwo. Wat past bij 
jou? Kijk mee: want dit is het vwo op Het 
Schoter!

Op naar de universiteit!

voor de universiteit is de belangrijkste 

eigenschap dat je dingen wilt weten. 

Dus: Wees nieuwsgierig. Leer 
jezelf om vragen te stellen: 
Wat is belangrijk in deze tekst? 
Wat betekenen deze getallen? 
Klopt het wel wat ik nu heb 
onderzocht? 

Praktische informatie  tweetalig vwo 
Voor het tweetalig vwo wordt een extra bijdrage gevraagd 
van €400,- tot €450,- per jaar. Hiermee bekostigen we de ex-
amens, buitenlandse excursies, de native speakers, de extra 
leermiddelen, museumbezoeken en andere activiteiten.

Welk vwo past bij jou?

VWO
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Het vwo bereidt je voor op een studie op de universiteit. 

OPEN DAGEN
Vrijdag 27 januari 2017
19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 28 januari 2017
11.00 - 13.00 uur

Kennismakingsavond
Voor groep 8 leerlingen en ouders. 
Alle avonden zijn van 19.00 - 20.30 uur.
Dinsdag 15 november 2016
Dinsdag 22 november 2016
Woensdag 30 november 2016
Woensdag 7 december 2016
Donderdag 12 januari 2017
Maandag 16 januari 2017

Informatieavond voor ouders
Maandag 23 januari 2017
20.00 - 22.00 uur

HIGH TEA 
VOOR TWEETALIG ONDERWIJS
Wil je meer weten over tweetalig onderwijs?
Kom dan langs op zondag 5 februari 2017 
15.00 - 17.00 uur
Je kunt deze middag proeflessen volgen, al je vragen 
stellen en natuurlijk is er thee met koekjes.
Dus: schrijf deze middag vast in je agenda!



Vwo met XL-leren op Het Schoter
----------------------------------------------

Door spannende opdrachten die je echt nieuwsgierig 
maken, word je op het spoor gezet om steeds meer te 
leren. Je leert academische vaardigheden toepassen 
waardoor je ook meer kunt leren. Ben jij een echte 
onderzoeker?

Uitdagend 
Op ons vwo word je steeds opnieuw uitgedaagd. Je krijgt 
een grote opdracht waarvoor je van alles moet onderzoeken 
om een antwoord te formuleren. Je onderzoek kan bijvoor-
beeld bestaan uit het lezen van bronnen, het interviewen 
van mensen, proefjes doen, een les van de docent volgen, 
een experiment uitvoeren of een bedrijf bezoeken.

Gepersonaliseerd onderwijs
Niet alleen docenten bepalen wat je leert, je bepaalt dat ook 
zelf. Je doet dat steeds in overleg met je mentor-coach. Elke 
dag start je op met een mentor-coach en bepaal je samen 
de doelen voor de dag en hoe je die het beste kunt berei-
ken. We noemen dit gepersonaliseerd onderwijs.

Academische vaardigheden
Het vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dit 
betekent dat je wordt voorbereid op de universiteit. Bij ons 
leer je vanaf de brugklas al werken met academische vaar-
digheden. Zo leer je heel goed schrijven, onderzoek doen, 
presenteren en samenwerken. 

Een dag vwo
Je krijgt in ieder geval de vaklessen: Nederlands, Engels en 
wiskunde. In deze lessen train je en oefen je. En verder zie je 
op je rooster veel blokken “XL-Leren”. Dan werk je aan grote 
projecten waardoor je  op veel verschillende manieren de 
wereld leert kennen en problemen leert oplossen. We den-
ken in de onderbouw dus veel minder in vakken. De wereld 
is toch ook niet in vakken ingedeeld?

Het vwo op Het Schoter:
- Je hebt het vak XL-leren: projecten waarin je vanuit ver-
schillende vakken naar een onderwerp kijkt.
- Je leert vanaf de brugklas academische vaardigheden.
- Je start elke dag met je mentor-coach.
- Je houdt een portfolio bij.
- Je bepaalt (voor een deel) je eigen leervragen.
- Je kunt je verdiepen in datgene wat jij interessant vindt.
- Je leert met opdrachten uit de praktijk.
- Je kunt versterkt Engels volgen.

Tweetalig Vwo
----------------------------------------------

Met het tweetalig vwo (tvwo) voeg je aan je vwo-
diploma iets bijzonders toe: de internationale dimensie. 
Je hebt de kans om uitstekend Engels te leren en je 
breed te ontwikkelen. Je kijkt over de grenzen heen en je 
volgt een uitdagend programma op intellectueel, sociaal 
en cultureel gebied. Heb jij zin in deze grensverleggende 
uitdaging?

Tweetalig onderwijs
Je volgt meer dan de helft van de vakken in het Engels, je 
leert uit Engelstalige boeken en tijdens lessen spreek en 
schrijf je in het Engels. Ook je proefwerken zijn in het Engels. 
Om dit goed te kunnen doen volg je een lesuur extra Engels.
Ook kom je veel te weten over je rol in de wereld. Het twee-
talig vwo biedt je een Europese Internationale Oriëntatie. Je 
gaat bijvoorbeeld een aantal keren op reis naar Engeland, je 
doet mee aan uitwisselingen en je volgt regelmatig gastcol-
leges van native speakers.*  *Een native speaker is iemand 
die Engels als moedertaal heeft.

Grensverleggend onderwijs
Onze maatschappij wordt steeds internationaler en daar-
door spreken we veel vaker Engels. Ook bij hogescholen 
en universiteiten in Nederland wordt er steeds meer Engels 
gebruikt en het wordt steeds gewoner om in het buiten-
land te gaan studeren. Het is dus een groot voordeel als je 
gewend bent om de Engelse taal regelmatig te gebruiken. 
Bij veel studies en internationaal werk heb je dan een grote 
voorsprong.

Internationale diploma’s
Na drie jaar rond je het junior college met een certificaat 
af. Daarna kun je in het senior college verder leren voor het 
International Baccalaureate (IB) van het Europees Platform. 
Heb je het IB-certificate gehaald, dan beheers je de Engelse 
taal perfect. Aparte toelatingsexamens op het gebied van 
taal bij buitenlandse universiteiten zijn dan niet nodig.

LET’S GO FOR IT
Het tweetalig vwo op Het Schoter:

- Meer dan de helft van de vakken volg je 

in het Engels.

- In leerjaar 1 en 2 ga je op excursie 

naar Londen en nog een Britse school, 

je volgt dan lessen op een echte Engelse 

middelbare school.

- Je doet mee aan een internationale 

uitwisseling.

- Je volgt gastcolleges van native 

speakers.

- Je bezoekt Engelstalige 

theatervoorstellingen.

- Je werkt aan je EIO-portfolio: allerlei 

opdrachten over Europa en de wereld.

- Je volgt de eerste drie jaren het Junior 

College, daarna kun je je IB-diploma 

behalen.

------------------------------
Dit zijn: Academische 
Vaardigheden!

Are you in for a challenge?

- zelfstandig leren

- onderzoeken

- informatie ordenen, 

 analyseren en interpreteren

- verbanden leggen

- schrijven van artikelen 

 en verslagen

- presenteren

- debatteren

------------------------------


