
Breng een bezoek
Echt kennismaken kun je alleen als 

jelangskomt. Je bent van harte welkom op de 

volgende dagen:

Sportweg 9 info@schoter.nl
2024 CN Haarlem www.schoter.nl
T 023 525 84 91 www.facebook.com/SchoterSG

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.

Stel je dit even voor: spierwitte stranden, 

palmbomen en een azuurblauwe zee vol 

schildpadden en gekleurde vissen, én het 

is een schoolweek. Edith en Marit (5 vwo) 

hebben hun internationale stage wel heel 

tropisch ingevuld. Hoe kregen ze dit voor 

elkaar?

Aloha! Aloha! Wel-
kom in Hawaii!

Thuis in de wereld
Tweetalig mavo, havo en vwo

Are you in for 
a challenge?
-------------------

PRAKTISCHE INFORMATIE TWEE-
TALIG MAVO, HAVO EN VWO 
Voor het tweetalig onderwijs  wordt een extra bijdrage 
gevraagd van € 400,- tot € 450,- per jaar. Hiermee bekostigen 
we de examens, buitenlandse excursies, de native speakers, 
de extra leermiddelen, museumbezoeken en andere 
activiteiten.

Onder schooltijd op het strand
Edith: ’Een van de onderdelen in het tweetalig vwo-pro-
gramma is dat je zelf een internationale stage organiseert  in 
een Engelstalige omgeving. Toen wij dit hoorden, dachten 
we direct: dat hoeft geen Engeland te zijn. Dat kan spannen-
der! Wij hadden dat jaar een meisje uit Hawaii in de klas en 
via haar hebben we contacten gelegd met een organisatie 
die summercamps organiseert. Daar hebben we een aantal 
weken meegeholpen. Onder schooltijd op een tropisch 
eiland! Hoe gaaf is dat.’

Voorpretten is ‘half the fun!’
Marit: ’Wij zijn direct aan de slag gegaan. In januari 
hadden we de tickets al, we hebben dus heel lang kunnen 
voorpretten! Het was voor ons de eerste keer dat we op reis 
gingen naar het buitenland zonder ouders. Maar het ging 
heel gemakkelijk. We hebben door tweetalig vwo al meerde-
re keren gereisd, dus dat helpt erg. We werden op het vlieg-
veld op z’n Hawaiiaans ontvangen met bloemenkransen. Nu 
we deze reis hebben gemaakt, weet ik dat ik alle reizen kan 
maken.’

‘Leggo beach’
Edith: ’Hawaii is een Polynesisch land en het is tegelijk 
ook Amerikaans. Wij waren op het hoofdeiland Oahu. Je 
hebt daar een prachtige natuur met mooie stranden maar 
ook grote Amerikaanse supermarkten.’ Marit: ’ Op een 
tropisch eiland is het leven relaxed. Wij waren in het begin 
heel ongeduldig: Wat gaan we doen? Maar op Hawaii werkt 
dat niet zo. Het gaat daar rustig. In de taal ook. Let’s go to 
the beach, is daar leggo beach. Je hoort gewoon het relaxte 
karakter. Doordat alles daar zo laat geregeld wordt, leer je 
vanzelf goed improviseren.’

Zelf organiseren
Edith: ’Je regelt alles zelf voor de stage. Dus ook de kos-
ten. Wij zijn direct gaan werken en sparen. En omdat we de 
overnachtingskosten konden beperken, is het gelukt. Ook 
andere klasgenoten hebben toffe stages geregeld, bijvoor-
beeld naar Zuid Afrika, Sri Lanka, Italië, Amerika. Maar je 
moet het wel zelf doen! Dus hoe eerder je begint, hoe meer 
je kunt regelen.’

Het Schoter heeft uitdagend 
onderwijs op mavo, havo en vwo. 
Ook hebben we opstroomklassen 
voor mavo/havo en havo/vwo.

Kijk op een andere school voor 
onderwijs dat echt bij jou past.

Tweetalig mavo, havo of vwo

Heb je een mavo, havo, vwo of gymnasiumadvies?

Welk opleiding past bij jou?

Open dagen
Vrijdag 26 januari 2018
19.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 27 januari 2018
11.00 uur tot 13.00 uur

Gastlessen voor leerlingen en  
informatie voor ouders
Op inschrijving op 
dinsdag 14 november
woensdag 22 november
donderdag 30 november
maandag 11 december
maandag 15 januari 2018
19.00 uur tot 20.30 uur
Schrijf je voor deze avond in via de website:
www.schoter.nl

Informatieavond voor ouders
Woensdag 10 januari 2018
20.00 uur tot 22.00 uur
Informatieavond tweetalig onderwijs (mavo, havo en vwo)
Voor groep 8 leerlingen en hun ouders
Donderdag 18 januari, 2018
19.00 uur tot 21.30 uur

Op naar de wereld!
‘Bij tweetalig onderwijs volg je 
bijna alle lessen in het Engels, 
maar het is meer! Het laat je 
anders kijken naar een steeds 
internationalere wereld.’

Nieuw!

tweetalig 

mavo

Met een tweetalige opleiding voeg je 
aan je diploma iets bijzonders toe: een 

bredere kijk op de wereld.  Ben jij iemand 
die graag over grenzen heen kijkt en wil je  
in het Engels communiceren? Dan ben jij 

misschien wel een echte tto’er!  



Tweetalig mavo, havo en vwo
----------------------------------------------

Tweetalig onderwijs is méér dan Engels. Natuurlijk, je 
hebt de kans om uitstekend Engels te leren, maar je ont-
wikkelt je ook breed. 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
In tweetalig onderwijs volg je meer dan de helft van de vak-
ken 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 krijg je extra 
Engels. Ook kom je veel te weten over je rol in de wereld en 
ga je die wereld ook in. Je gaat bijvoorbeeld  op reis naar 
het buitenland, je doet mee aan uitwisselingen en je krijgt 
regelmatig gastcolleges van native speakers.* 

Grensverleggend onderwijs
Onze maatschappij wordt steeds internationaler en daar-
door spreken we veel vaker Engels. Ook op vervolgopleidin-
gen in Nederland  heb je steeds meer Engels nodig  en het is 
steeds gewoner om in het buitenland te gaan studeren. Het 
is dus een groot voordeel als je gewend bent om de Engel-
se taal regelmatig te gebruiken. Bij veel studies en in veel 
beroepen heb je dan een grote voorsprong.

Internationale diploma’s
Voor havo en vwo geldt dat je na drie jaar het Junior College 
met een certificaat afrondt. Daarna kun je in de bovenbouw 
verder leren voor het International Baccalaureate (IB) en 
kun je Cambridge certificaten halen voor Engels en Global 
Perspectives. Met al deze diploma’s ben je helemaal klaar 
voor een opleiding of baan waar ook ter wereld!

Tweetalig onderwijs is méér dan 
Engels
----------------------------------------------

‘Tweetalig onderwijs heeft ook als doel dat je je plek 
vindt in een uitdagende wereld’, zegt Jenneke Don, 
docent geschiedenis en mentor van een tweetalige 
brugklas. ‘Tweetalig onderwijs gaat over veel meer 
dan Engels, het gaat over een internationale blik op de 
wereld.’

Over culturen
‘Een van de vakken die je bij tweetalig onderwijs krijgt is EIO. 
Dit staat voor Europese en Internationale Oriëntatie.  Bij dit 
vak leer je bijvoorbeeld over culturen en etiquette in andere 
landen. Hoe ga je daarmee om? Je oefent dit, maar brengt 
het door reizen, uitwisselingen en ontmoetingen ook echt in 
de praktijk. Je leert over internationale thema’s, de wereld is 
groter dan Nederland.’

Eerste weken
‘De eerste week zie ik dat veel leerlingen het best spannend 
vinden. Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten en praten 
in een andere taal: het is ook veel. Maar omdat dit voor ons 
allemaal geldt, gaan we gewoon oefenen. En dan zie je dat 
het toch snelt went om alles in het Engels te doen. Na de 
herfstvakantie is Engels praten geen issue meer, dan is het 
gewoon zo. Als je nog geen of weinig Engels op je basis-
school hebt gehad, is het de eerste weken wat lastiger, maar 
het kan wel. Je moet het vooral willen.’

Engels
‘Ik geef het vak geschiedenis en als je goed bent in Engels, 
kun je ineens veel meer bronnen gebruiken en begrijp je ze 
ook beter. En natuurlijk is het zo dat je met Engels met veel 
mensen kunt communiceren. Maar, tweetalig onderwijs is 
meer. Bij geschiedenis betekent dit dat we ook internatio-
naler kijken. Dus niet alleen naar Europa. Als we het hebben 
over de prehistorie in Nederland, kijken we ook even wat er 
in die periode in Peru of China gebeurde. 

TTO IS MORE THAN ENGLISH!
Tweetalig onderwijs op Het Schoter:

- In de onderbouw is meer  dan de helft van 

de vakken  in het Engels.

- Je gaat vaak op excursie naar het 

buitenland.

- Je doet mee aan een internationale 

uitwisseling. 

- Je volgt gastcolleges van native 

speakers.

- Je bezoekt Engelstalige 

theatervoorstellingen.

- Je werkt aan een eigen portfolio met 

daarin allerlei opdrachten over Europa 

en de wereld.

- Voor havo en vwo: je volgt de eerste drie 

jaren het Junior College, daarna kun je  

verschillende Cambridge certifcaten en 

je IB-diploma behalen. Ook op de mavo 

kan je een Cambridge certificaat voor 

Engels halen.

Let’s go for it!

-----------------------------
TIPS VAN JENNEKE DON
- Bezoek de activiteiten voor groep 8 op Het Schoter.

- Bekijk eens een serie met Engelse ondertiteling in 

plaats van Nederlandse.

- Hou je van lezen? Pak dan zeker eens een 

Engelstalig boek of tijdschrift.

- Ben je op reis? Praat eens met iemand in het Engels.

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

*Een native speaker is iemand die Engels als moedertaal heeft.

Sophie: ’Ik had nog bijna geen Engels gehad. Ik 

wist alleen wat een keukenkastje in het Engels was. 

Nu is het al zo natuurlijk. Je leert het echt snel.’

Luuk: ’Je helpt elkaar. Les in het Engels is voor 

iedereen nieuw. Door het gewoon te gaan doen, 

leer je het.’

Bibi: ’Het leukst zijn alle activiteiten die je doet. 

Zoals Schoter Christmas en de reis naar Newcastle.’

Lisa: ’Het is een volledige onderdompeling in het 

Engels. Als je goed meedoet in de les, ben je er zo 

aan gewend!’

Tristan: ’Durf te vragen! En laat het verder ge-

woon op je af komen.’

Thuis in de wereld, betekent 

dat je ook op reis gaat!  

Dit jaar zijn we in New 

Castle, Kopenhagen, Londen  

en Ieper geweest. 

Let’s talk about it!
In de brugklas van Mike de Jong ontwikkelt 

zich een gesprek over de eerste weken 

in tweetalig onderwijs. We schreven wat 

uitspraken op.


