
Thuis in 
de wereld
-----------------
Dit is vwo op 
Het Schoter!
Stel jij vaak een van de volgende vra-
gen: 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 onder-
zoekt ? Dan biedt Het Schoter veel 
mogelijkheden. We hebben vwo 
en tweetalig vwo. Wat past bij jou? 
Kijk mee, want dit is het vwo op het 
Schoter!

Tweetalig Vwo

Het Schoter heeft uitdagend 
onderwijs op mavo- en havo-
niveau. Ook hebben we opstroom-
klassen en we hebben tweetalig 
mavo en havo.



Vwo of tweetalig vwo?
De keuze is aan jou! Beide opleidingen 
bereiden je voor op de universiteit. Er zijn zowel 
overeenkomsten als verschillen.

Tweetalig vwo
- Meer dan de helft van de vakken is in het Engels.
- Internationaal georiënteerd. 

Vwo
- Gepersonaliseerd onderwijs.  
- Onderzoekend onderwijs.
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Het vwo op Het Schoter
Ons vwo is thuis in de wereld. We bedoelen daar-
mee dat je op ons vwo veel binnen en buiten de 
school leert én dat we weten wat er in de wereld 
speelt. Op deze manier bieden we je een opleiding 
die ‘future-proof’ is.

Academische vaardigheden
Het vwo is voorbereidend wetenschappelijk on-
derwijs. Dit betekent dat je wordt voorbereid op de 
universiteit. Bij ons leer je daarom vanaf de brugklas 
al academische vaardigheden. Zo leer je heel goed 
artikelen en verslagen schrijven, onderzoek doen, pre-
senteren en samenwerken. Als je nieuwsgierig bent, 
vind je hier zeker de juiste uitdaging!

Binnen en buiten leren
Op ons vwo leer je niet alleen ín het schoolgebouw 
van Het Schoter. We werken veel samen met bedrijven 
en andere scholen én we gaan regelmatig op pad. 
Zo hebben de leerlingen ook dit schooljaar weer 
samen met andere scholen gedebatteerd of hebben 
in opdracht van een aantal grote bedrijven uit de 
omgeving oplossingen bedacht voor een levensecht 
vraagstuk. Ze hebben hun adviezen en oplossingen 
gepresenteerd aan de bedrijven en de Wethouder 
Onderwijs van Haarlem. Leuk om te doen, ook 
spannend natuurlijk en echt uitdagend.

Cambridge certificaten
De wereld is groter dan Nederland, dus vinden we 
het belangrijk dat je goed andere talen leert en een 
brede blik op de wereld ontwikkelt. Daarom kun je op 
ons vwo certificaten halen voor Cambridge Engels en 
Cambridge Global Perspectives.

Portfolio en feedback
Op het vwo werk je regelmatig aan interessante 
vakoverstijgende projecten. Op die manier kun je je 
kennis van de verschillende vakken toepassen als je 
een onderwerp onderzoekt dat je boeiend vindt. Je 
houdt op het vwo een portfolio bij van al je gemaakte 
projecten. Op deze manier kun je goed zien hoe je 
jouw vaardigheden ontwikkelt. Je krijgt ook heel 
vaak feedback van je mentor en je docenten zodat je 
steeds goed weet hoe je verder moet.

Dit zijn academische 
vaardigheden!
- zelfstandig leren
- onderzoeken
- informatiea ordenen en, analyseren en 

interpreteren
- verbanden leggen
- schrijven van artikelen en verslagen
- presenteren
- debatteren

Bezoek de informatieavond op 

donderdag 18 januari 2018.

Lees de flyer tweetalig onderwijs 

op Het Schoter.

Op naar de universiteit!

‘Je leert hier 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.’

Bron 
onderzoeken

Debatteren

Academisch 
schrijven

Meer weten  
over tweetalig vwo?


