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Echt kEnnismakEn kun jE 

allEEn als jE langskomt. 

jE bEnt van hartE wElkom 

op dE volgEndE dagEn:

Open dagen
Vrijdag 27 januari 2017
19.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 28 januari 2017
11.00 uur tot 13.00 uur

Kennismakingsavond
Voor groep 8 leerlingen en ouders. 
Alle avonden zijn van 19.00 uur tot 
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 uur tot 22.00 uur

High tea
Informatiemiddag voor leerlingen en 
ouders over tweetalig havo en vwo.
Zondag 5 februari 2017
15.00 uur tot 17.00 uur

BBreng een bezoek
Het Schoter
veel leren, 

veel keuze, 

veel uitdaging én 

een goede 

sfeer!
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NIEUW VAK! XL-leren
SchoterXpress ontdekt

Vingerafdrukken
’De directeur van Het Schotermuseum is vermoord. En wij 
zijn deze week als echte detectives de ‘crime scene’ aan het 
onderzoeken. Vorige week hebben we de vingerafdrukken 
die gevonden zijn bekeken. Je vergelijkt dan nauwkeurig 
de verschillende typica’s van een vingerafdruk. Een typica 
is een specifiek kenmerk zoals de loop van de lijnen en de 
kern. Die zijn bij iedereen anders.’ 

Ontploffingen
‘Vandaag onderzoeken we het witte poeder dat is gevon-
den. We moeten met proefjes met jodium en andere stoffen 
zoals azijn en water ontdekken welk poeder het was. Het is 
supergaaf dat we dit mogen doen, want dit soort proefjes 
krijg je anders pas in de derde klas. Je moet wel goed oplet-
ten, want als je bepaalde stoffen tegelijk bij elkaar doet, kun 
je een ontploffing krijgen!

Nieuwsgierig
‘Ik ben nieuwsgierig naar alles. Ik wil altijd graag weten hoe 
iets werkt. Daarom past dit vak ook goed bij mij. Je wordt 
uitgedaagd om zelf vragen te stellen en vooral ook zelf 
antwoorden te zoeken. Je moet echt doordenken en verder 
zoeken. Soms lees je heel veel voordat je het antwoord hebt 
gevonden op je vraag, maar die andere kennis komt dan 
vaak op een ander moment weer goed van pas.’

Extra spannend! 
Wat wel leuk is dat je ook extra informatie, hints, kunt ver-
dienen. Als je een zorgvuldig antwoord geeft, krijg je een 
hint. En die hint wil je wel hebben, want dan kom je eerder 
tot de oplossing.

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

Wat is XL-leren?
XL-leren is een nieuw vak op het vwo. Je hebt geen aparte lessen meer voor 

geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, scheikunde en mediawijsheid. In plaats 

daarvan werk je elke dag een blokuur aan een grote opdracht, waarbij je veel 

(bronnen)onderzoek doet om een antwoord te kunnen formuleren. Op deze manier 

werk je al vanaf de brugklas aan academische vaardigheden. Je leert onderzoeken, 

schrijven, samenwerken, presenteren en kritisch denken.

Poederproefjes in vwo!

Met tweetalig onderwijs voeg je wat bijzonders 
toe aan je diploma: een internationale 
dimensie. Het Schoter had al tweetalig vwo en 
vanaf volgend jaar kun je ook havo tweetalig 
volgen. Let’s go international!

Wat is het?
- Je volgt meer dan de helft van de vakken in het 

Engels.
- Je leert uit Engelstalige boeken.
- Je praat en schrijft tijdens de les in het Engels.
- Je doet mee aan internationale reizen en 
 uitwis selingen naar Londen en andere steden
- Je volgt gastcolleges van ‘native speakers’.
- Je werkt aan je EIO-portfolio: dat zijn allerlei 
 opdrachten over Europa en de wereld.
- Je volgt de eerste drie jaren het ‘junior college’, 

daarna kun je je IB-diploma behalen.

100% Engels
Winke: ‘Tweetalig onderwijs is echt te gek. Je 
went ook heel snel aan tweetalige lessen. Ook op 
de gangen en in de pauze spreken wij vaak Engels 
tegen elkaar. Het is zo vanzelfsprekend geworden 
om tweetalig te denken en te praten. Ik zou niet 
anders meer willen. Ik weet nog niet wat ik later ga 
doen maar door tweetalig heb ik wel meer kansen 
en dat vind ik super fijn. Je kunt je met Engels altijd ver-
staanbaar maken.’

Tweetalig vwo en havo

op het rooster van vwo fonkelt een nieuw 

vak: Xl-leren!  dat vraagt 

om nader onderzoek. dus 

nemen we een kijkje in de 

les. En we vallen met onze 

neus in de poeder. in de 

poeder? ja, want juist die 

les zijn brugklassers bezig 

met proefjes om te ontdekken 

welk wit poeder  er bij een 

moordzaak  is gevonden. wij 

spreken met jesse.

Save the date!  
Wil je meer weten over tweetalig havo en vwo?  Kom dan 

naar de ‘high tea’ op zondag 5 februari.
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Welke brugklas 
past bij jou?

Voor alle klassen geldt: 
- dat je versterkt Engels volgt; 
- dat je kunt meedoen met verschillende 

Cambridge-certificaten; 
- dat je je ook kunt inschrijven voor de 

sportklas.

YESYESYES!…. De eerste 
dagen in de brugklas
--------------------------------------------

 ‘hEt is hiEr 

supErgEzEllig!’ zEgt lisa 

als wE haar sprEkEn in dE 

twEEdE wEEk dat zE hiEr op 

school zit. ‘wat zo fijn is: 

ik bEn Echt wEEr EEn stap 

vErdEr!

Op Het Schoter kun je examen doen op mavo, 
havo of vwo. Hoe weet je welke brugklas bij je 
past? Deze richtingwijzer helpt.

SchoterXpress in de brugklas

mavo-advies

mavo-plus advies

mavo

mavo
opstroomklas

Les op havo
niveau, toetsen
op twee niveaus

Vind jouw match!
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TIPS van Lisa:
Boekentas
‘Kies een boekentas waar ook je lap-
top goed in kan! Ik heb een rugzak, 
dat lijkt me wat lichter dragen.’

Agenda
‘Het is heel handig om ook een 
agenda te hebben. Je kunt huiswerk 
wel zien op magister, maar in je 
eigen agenda kun je je eigen plan-
ning plaatsen. En wat heel handig 
is: opbergvakjes! Mijn agenda heeft 
vakjes, daar kun je brieven en je 
geodriehoek in stoppen.’

Fietsen
‘Het is gezelliger om samen naar 
school te fietsen. Dus als je weet 
wie bij jou in de buurt ook naar Het 
Schoter gaan, kun je fijn samen.’

Appen
‘Maak een groepsapp aan met je 
klas. Dan kun je vragen die je hebt 
via de app stellen.’

Hoe bevalt het om les te krijgen  
in de brugklas?
‘‘Het is heel fijn om les te krijgen van docenten die echt 
voor een specifiek vak hebben geleerd. Je merkt dat de 
uitleg heel goed is. Ik vind het ook heerlijk om tussen de 
lessen even te wisselen van lokaal. Het is prettig om na een 
uur even te bewegen. Lessen van een uur zijn perfect qua 
lengte.’

Hoe heb jij de eerste schooldag  
overleefd?
‘Ik kende al een paar mensen in de klas. Dat was prettig. 
Maar door allerlei kennismakingsspelletjes leer je elkaar 
supersnel kennen. De eerste dag hadden we een sportdag; 
Na die dag ken je echt iedereen.’

Wat was bijzonder?
‘Onze mentor vroeg aan ons: ‘Wat willen jullie als eerste: je 
rooster, je gym-T-shirt of je kluissleutel?’ 
‘Wat denk je dat onze klas heeft gekozen? Nee, niet het 
rooster. Wij wilden eerst het gym-T-shirt. Dat hebben we 
toen gekregen en lekker aangepast. Daarna kregen we de 
kluissleutel. En toen pas het rooster. Onze mentor snapte er 
niks van.’

Wat is een opstroomklas?
‘In de opstroomklas krijg je les op het hoogste ni-
veau en krijg je toetsen op twee niveaus. In mijn 
geval was dat dus een mavo- en een havo-toets. 
Elke toets bestaat uit verschillende vragen, zo kun 
je goed zien of je het hogere niveau aankunt. 

Waarom ben jij naar de opstroomklas 
gegaan?
‘Ik had van de basisschool een mavo-advies want 
ik was niet zo goed in begrijpend lezen. Op Het 
Schoter oefenen we dit veel en ik maak ook nog 
extra oefeningen via nieuwsbegrip.nl. Ik merk 
echt dat het heeft geholpen. Nu durf ik havo ook 
echt aan, want ik weet nu dat ik het kan. Ik kan 
de opstroomklas echt aanraden: je hebt een jaar 
de tijd om te bekijken en te onderzoeken welk 
niveau het beste bij je past.’

Lukt het iedereen om op te stromen?
‘Nee, dat niet. Maar de meeste kinderen in onze 
klas zijn wel opgestroomd. Alle kinderen in de op-
stroomklas willen graag naar het hogere niveau 
en dat merk je ook aan de sfeer in de klas. Die is 
best serieus, want iedereen probeert toch het 
beste uit zichzelf te halen. Als je vanaf het begin 
je huiswerk bijhoudt, is de opstroomklas met een 
plus-advies goed te doen.’ 

Opstromen?
Zo doe je dat!

romée is opgestroomd van mavo naar 

havo via de opstroomklas. 

dus vroegen wij aan romée: 

‘hoe stroom je op?’

havo-advies

havo-advies

havo

tweetalig havo FCE +
IB-certificaat

havo-plus advies

havo-plus advies

havo
opstroomklas

tweetalig 
onderwijs, vwo 
niveau

CAE +
IB certificaat

vwo-advies

vwo-advies

vwo XL
leren

vwo tweetalig CAE +
IB certificaat

Les op vwo
niveau, toetsen
op twee niveaus
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Leroy: ‘Het lastige aan kanoën is op koers blijven, 
dus rechtdoor gaan. Als je links peddelt dan draait de 
kano een beetje naar rechts en andersom. Je bent dus 
de hele tijd aan het corrigeren. Want voor je het 
weet zit je met je kano in het 
riet.’

Daniël: ’Na een tijdje voel je 
het wel in je armspieren. Kano-
en is echt krachttraining! 
Na het bruggetje begonnen 
we een beetje te geinen: elkaar 
natspatten en zo. En uiteinde-
lijk zijn we allemaal het water 
in gesprongen en zwemmend 
weer terug gegaan. Echt een 
toffe gymles!’

................................................

hEt kan maar zo dat jE mEt mooi wEEr EEn 

stukjE kunt pEddElEn, want hEt schotEr 

hEEft EEn flink aantal kano’s. 

aan hEt bEgin van dit schooljaar was hEt 

mooi wEEr! dus wE gingEn kanoën tijdEns 

dE gymlEs!

................................................

Puur, omdat het tof is! Wist je dat?
Het Schoter sportklassen 
heeft?
In de sportklas krijg je twee 
uur per week extra sportlessen. 
Tijdens deze lessen maak je 
kennis met verschillende spor-
ten. Ook doe je mee aan clinics 
zoals golfen, surfen en rugby. 
Elke brugklasser kan zich aan-
melden voor de sportklas.

Wist je dat?
Het Schoter een topsport-
vriendelijke school is? 
Lees meer hierover op
www.schoter.nl

SchoterXpress is sportief

Peddelen tijdens de gymles!

Puzzels
Schrijven in geheimschrift
Tweeduizend jaar geleden piekerde Julius Ceasar 
er al over hoe hij een geheim bericht naar zijn 
soldaten kon sturen. Zijn oplossing was bijzon-
der. Hij scheerde een slaaf kaal en schreef op het 
hoofd een boodschap. Als het haar weer was 
aangegroeid, kon de slaaf op pad om de bood-
schap over te brengen. Wij kiezen wat andere 
manieren: code kraken!

De hekcode
Zo werkt de code: Bij de hekcode worden de on-
even en even letters van de tekst gesplitst door 
ze in twee regels op te schrijven. De code krijg 

Het rozenkruisersgeheimschrift.
Bij het Rozenkruisersgeheimschrift vormt de volgende afbeelding de sleutel:
Bij het vercijferen wordt elke letter vervangen door het hokje
waar de letter in staat. Bijvoorbeeld:

 A =   B =  C = P = W =   

Weet jij welk schoolvak hier staat?

Evy, jil en carmen zijn 

zó enthousiast dat een 

verslag van het gesprek 

niet zou passen als we alle 

blaadjes van deze Xpress 

ervoor zouden gebruiken. 

daarom een fragmentje over 

huiswerk maken. want daar 

weten deze brugklassers 

alles van.

Xpress bestudeert belangrijke 
brugklaszaken: 
Huiswerk maken voor gevorderden
........................................................

Evy: ’Voordat we verder gaan met ons gesprek: je móet 
even opschrijven dat de leraren hier zo veel energie heb-
ben! Dat werkt echt aanstekelijk.’
Jil: ‘’Oh, en schrijf je dan ook even op, dat donderdag 
panini-dag is! Die zijn lekkerrrrrr!’ 
Carmen: ’Maar je vroeg hoe wij plannen toch? Het is 
heel belangrijk dat je goed overzicht hebt van wat je moet 
doen. Het huiswerk staat in magister, maar ik heb zelf ook 
nog andere dingen te doen. Dus ik gebruik m’n agenda om 
overzicht te houden.’
Evy: ’Zodra ik m’n huiswerk af heb, zet ik dat ook in ma-
gister. Dat is handig. Dan staat er een groen vakje bij. Het 
huiswerk dat ik nog moet maken is blauw.’
Jil: ’Het is heel belangrijk dat je leerwerk niet in één keer 
probeert te doen. Je moet het echt opdelen in kleine stuk-
jes. Je onthoudt het beter, en dan is het ook niet zo erg om 
te doen.’
Evy: ’Ja, dat is waar! Ik begin altijd met het huiswerk dat 
het snelst af moet zijn. Je moet voorkomen dat je in de 
stressmodus komt. En ik leg mijn telefoon weg. Anders ben 
ik continu afgeleid.’
Carmen: ’O, ik gebruik m’n telefoon om muziek te luiste-
ren. Ik vind dat wel rustgevend.’
Jil: ’Eten! Het is heel belangrijk voor je concentratie dat je 
even wat eet, voordat je huiswerk maakt. Of heb ik dit zelf 
verzonnen?’

je dan door de bovenste en de onderste regel 
achter elkaar te zetten.

Bijvoorbeeld: WISKUNDE  IS  LEUK

 
cijfertekst: WSUDI  LUIKN  ESEK

Weet jij wat hier staat?
1) OHTCOELEJVEPESHTREREEL
2) ONADBUKAPARERGLS

Tip: Bij het ontcijferen tel je eerst het aantal 
letters en verdeel je de zin in twee groepen. 

Wist je dat?
Geheimcodes nog steeds worden gemaakt. Nu door computers, bijvoorbeeld door de 

overheid. Dit vakgebied heet cryptologie. En het ontwarren van de codes is crypotoanalyse.
Antwoorden op de achterkant van deze SchoterXpress
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SchoterXpress kijkt in de les

Het paard Hans dat kan rekenen
’Dat stukje tekst over dat paard dat kan rekenen is grappig 
hè! Hans, het paard, kon sommen maken. Zijn baas gaf hem 
een rekensom en Hans klakte daarna het antwoord met zijn 
hoef. Steeds precies het juiste aantal keren. Later bleek dat 
hij aan de spanning kon voelen wanneer hij moest stoppen. 
Hans kon dus goed voelen in plaats van goed rekenen. Dit 
was een leuke oefening. Het helpt echt als je leestekens 
plaatst. Dan lees je een tekst veel makkelijker.’

Nog één bladzijde
‘Ik lees sowieso erg graag. Soms een 
beetje té graag. Dan zeggen m’n 
ouders: ’Wieteke, nu gaan slapen!’ 
Een van de mooiste boeken vind ik 
‘Geheimen van het wilde woud’, van 
Tonke Dragt. Maar pas op! Want als je 
er in begint, kun je niet meer stoppen. 
Dan denk je steeds, nog één bladzijde. 
En dan nog eén.’ nog één bladzijde. En 
dan nog eén.’

SchoterXpress is creatief

Onze verslaggever zit naast Wieteke 

in de les Nederlands van mevrouw 

ten Broek. De brugklassers moeten 

hard werken, veel opdrachten 

maken. Eerste oefening: Plaats 

de leestekens in de tekst: ‘Hans, 

het paard’. Wieteke vertelt over 

Nederlands.

Dani: ’Het is lekker om buiten te 
tekenen. Houtskool is ook een prettig 
materiaal. Het is snel en je kunt er 
goed donker en licht mee aangeven. 
Beetje met je vingers over de houts-
kool wrijven en je krijgt snel mooie 
effecten. We zijn nu bezig met een 
onderzoeksopdracht voor het ontwer-
pen van een gebouw. We beginnen 
dus met kijken: hoe lopen lijnen? Hoe 
krijg je diepte?’

Voel je architect
ontwerpen begint bij 

goed kijken. En je leert 

kijken door te doen! dus: 

houtskool, papier en 

schildersezel mee. En hup 

naar buiten!

WEETJES
Op Het Schoter:
is tekenen een eind-
examenvak op mavo;
en drama een eind-
examenvak op vwo, 
havo en mavo;
ook kun je examen 
doen in gym op vwo, 
havo en mavo.

KUNSTKLAS 
Zelf bepalen wat je wilt leren? Dat 
klinkt te mooi om waar te zijn. Toch 
is het zo in de kunstklas! Vanaf 
klas drie kun je meedoen aan deze 
lessen. Je leert werken met verschil-
lende materialen en je leert kijken 
naar kunst. Je creatieve denkver-
mogen wordt flink ontwikkeld.

Schrijven met Hoofdletters 
en uitroeptekens!

Leeskilometers
Mevrouw ten Broek (docent Neder-
lands): ‘Het is heel goed om veel 
leeskilometers te maken: Hoe meer 
je leest, hoe makkelijker je leert! De 
boeken van Carrie Slee vind ik een 
aanrader omdat ze zich zo goed kan 
verplaatsen in jonge mensen. Maar 
lees vooral wat jij leuk vindt. Want dat 
is bij iedereen anders.’

Vertel dit verder! 
Mevrouw ten Broek over praten: 
‘Taal helpt je in contact te komen 
met anderen. Het is een middel om 
te communiceren. 
Dus ja, praten is heel goed voor je. 
Ja, ook tijdens de les.’

test
Hoe ga je te werk?
- Geef jezelf bij elke stelling een cijfer van 1 tot 10.
- Zet een stip op het lijntje bij de stelling (10 is de 

buitenrand, 1 is binnenin)
- Als je alle stipjes hebt gezet, kun je een radar tekenen 

door tussen de stipjes een lijn te trekken. 
- Vergelijk je radar eens met die van een klasgenoot. 

Ben jij een onderzoeker?
ZÓ onderzoekend ben jij!

Tekenen met tweepuntsperspectief
Wil jij ook een gebouw ontwerpen dat er architectonisch 
uitdagend uitziet en klopt qua perspectief? Dat doe je zo!

Wat heb je nodig?
- Papier
-  Potlood
-  Liniaal
-  Gum

Hoe ga je te werk?
- Teken twee punten op een horizontale lijn. 
 Je vluchtpunten.
- Teken de hoeklijn van je gebouw. 
- Trek lijnen vanuit je vluchtpunten.
- Teken de zijkanten van je gebouw. 
 En gum je vluchtlijnen weg.
- Maak je gebouw af met ramen, trappetjes, 
 deuren, torens e.d. 

                              Hier zie je wat resultaten:

Ik stel veel vragen

Ik ben nieuwsgierig

Ik vind het leuk als 
ik een moeilijke 
opdracht krijg

Ik bedenk graag 
oplossingen 
voor puzzels

Ik leer graag 
nieuwe dingen

Ik doe graag proefjesIk lees graag
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Xpress leertSchoterXpress speaks English

Excuse me? Can I ask you a 
question please?

winke ging vorig 

schooljaar, toen ze in de 

brugklas van tweetalig 

vwo zat, met haar klas naar 

newcastle. ze vertelt in 

geuren en kleuren over 

deze spannende reis. 

Walvissen & dolfijnen
Winke: ’Het is een groot avontuur om met je klas op reis 
te gaan. Het begon al op de boot. We hadden vanuit het 
vak biologie de opdracht gekregen om onderzoek te doen 
naar wat mensen weten over het leven in de Noordzee. Wij 
hadden een enquête gemaakt met vragen als: hoe noem je 
een baby-dolfijn? En: hoe oud wordt een walvis? Het was 
heel spannend om mensen aan te spreken in het Engels. 
Gelukkig werkte iedereen mee. En we hebben heel veel 
complimenten gekregen van Engelsen dat we zo goed 
Engels spraken. Dat is wel super cool.’

Boothutten & Harry Potter
‘Misschien vond ik het slapen in de hutten nog wel leuker 
dan het kasteel van de Harry Potter-film. We hebben zoveel 
plezier gehad. In het kasteel hadden we ook nog een leuke 
opdracht. Bij het vak drama hadden we een karakter be-
dacht. In het kasteel hebben we dat karakter uitgebeeld en 
onszelf op die manier gefotografeerd. Oh, en wat trouwens 
wel te gek was: de bibliotheek van het kasteel is precies 
zoals in de film, en het heeft ook echt een geheime gang!’

10 11

‘Van fouten maken leer je ontzettend veel’, zegt Yara 
van Zon (docent Nederlands). ‘Het is lef als je durft te 
proberen, durft te leren. Je krijgt daarna wel feedback, 
zodat je weet of je het goed hebt gedaan en hoe je het 
kunt verbeteren.’ 
Op Het Schoter heet dit: Volledig Leren. Dus geven we je 
nu een stoomcursus: leren doe je zo!

Stap 1 Wat wil ik leren? 
Maak duidelijk wat jij over een onderwerp wilt weten. Wat je 
wilt onderzoeken, wat je wilt leren.

Stap 2 Wat weet ik al?
Vaak weet je al best veel over een onderwerp. Schrijf dat 
eens op. Dan heb je aanknopingspunten voor de rest van je 
onderzoek.

Stap 3 Hoe ga ik het onderzoeken/leren?
Bedenk hoe je het beste een antwoord kunt vinden op je 
vraag. Is dat door in boeken te neuzen, interviews te hou-
den, op internet te browsen of ga je proefjes doen?

Stap 4 Beantwoorden van mijn onderzoeksvraag
Werk je bevindingen uit in een verslag of een presentatie.

Stap 5 Controleren van het onderzoek.
Heb ik geleerd wat ik wilde leren? Heb ik het goed aange-
pakt? Dit is een mooi moment om feedback te vragen. 

Stap 6 Toets 
De toets is bedoeld om te meten waar je nu staat. 

Stap 7 Toetsevaluatie
Wat heb ik goed gedaan en wat kan ik beter doen? En wat 
wil ik nog meer weten? 
Ja…en dan gaan we weer naar  stap 1.

Fouten maken is lef hebben!

My-first-
feedback-moment
Yara van Zon: ’Soms komt feedback 
hard aan. Ik was erg geschrokken 
toen mijn stagebegeleider tijdens 
mijn studie tegen mij zei dat ik veel 
te precies was geweest. Ik trok me-
teen de conclusie dat ik niet geschikt 
was als docent. Later in een gesprek 
bleek dat ik de opmerking verkeerd 
had begrepen. Mijn les was juist erg 
goed, omdat ik zo gestructureerd 
was. Nu weet ik: zorg ervoor dat je 
de feedback goed begrijpt, anders 
leer je er niets van.’

Rubrics
Wat betekent het eigenlijk als je een 
7 voor een verslag of presentatie 
hebt gehaald? Een voldoende. Maar 
wat moet je anders doen als je het 
wilt verbeteren? Daarvoor heb je 
nuttige feedback nodig. Vaardighe-
den worden daarom beoordeeld met 
rubrics. Een rubric is een formulier 
waarop je precies kunt lezen wat je 
moet doen om je vaardigheden te 
verbeteren. Met die feedback kun je 
echt aan de slag! En het mooie is: het 
formulier krijg je natuurlijk al voor-
dat je aan de opdracht begint.

Weetje
Voor alle klassen op Het 
Schoter geldt: je krijgt 
versterkt Engels en je kunt 
meedoen met verschillende 
Cambridge-certificaten.
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leerlingen van groep 7 en 8.

Tekst: Ilse Ouwens
Vormgeving: Karen Folkertsma
Fotografie: Het Schoter, Ilse Ouwens

Antwoorden blz 6/7
1) Op Het Schoter leer je veel
2) Op  naar de brugklas
3) Biologie

Het Schoter daagt uit
heeft opstroomklassen
Uniek in Haarlem! Heb je een mavo of mavo/havo advies of een havo of havo-vwo advies 
en heb je op termijn misschien meer in je mars? Na overleg met je meester of juf kun je je 
aanmelden voor de opstroomklas. 
heeft English for everyone
Je krijgt vanaf de brugklas versterkt Engels. Dit betekent dat je één uur per week extra 
les in het Engels volgt. Je kunt in de bovenbouw meedoen met een officieel ‘Cambridge 
exam’ dat past bij jouw niveau.
Heeft tweetalig havo en vwo
Je volgt havo of vwo en meer dan de helft van de lessen in het Engels. Je leest en spreekt 
binnen korte tijd zeer goed Engels. Je wordt zo nóg beter voorbereid op je vervolgstudie 
en een internationale loopbaan.
Heeft vwo met het vak XL-leren
Je volgt vwo en je krijgt onderzoeksopdrachten. Zo leer je vanaf de brugklas al werken 
met academische vaardigheden. Zo leer je heel goed schrijven, onderzoek doen, 
presenteren en samenwerken.
Is sportief
De eerste drie jaren kun je deelnemen aan de sportklas. Je krijgt naast de gewone 
gymlessen extra lessen in verschillende sporten zoals surfen, klimmen en zelfverdediging. 
Ook zijn we een topsport vriendelijke school en bieden we speciale voorzieningen voor 
topsporters. Het Schoter is dus niet voor niets de sportiefste school van Haarlem!
Biedt meer examenmogelijkheden
Op Het Schoter kun je ook examen doen in de vakken sport en drama.
Is actief
Je kunt meedoen aan veel leuke buitenschoolse activiteiten zoals grote theaterproducties, 
talentenshows, sporttoernooien en internationale uitwisselingen.


