
-----------------
Thuis in de wereld
 
NIEUW! 
Tweetalig mavo!
-----------------
Veel leren, veel keuze, veel 

uitdaging én een goede sfeer!

Het Schoter
Een kleine en veilige school voor vwo, tweetalig 

vwo, havo, tweetalig havo, mavo en tweetalig 

mavo.
’Vooral de sfeer is zó goed!’ Dat is wat onze 

leerlingen als eerste over Het Schoter zeggen en 

daar zijn we natuurlijk apetrots op. Maar zeker zo 

belangrijk, vinden wij, is dat je op Het Schoter 

wordt uitgedaagd om veel te leren. Op ons vwo 

leer je onderzoekend, zodat je optimaal wordt 

voorbereid op universitair onderwijs. Bij het 

tweetalig vwo, havo en mavo volg je een groot 

deel van de lessen in het Engels. Ook onze mavo 

en havo biedt volop uitdagingen. Uniek zijn de 

opstroomklassen voor de betere mavo leerling en 

de betere havo leerling. En voor al onze leerlingen 

geldt dat we volop keuzes bieden op het gebied 

van sport en kunst en cultuur. Het Schoter bruist!

Wil jij sfeer proeven? Kom dan langs op een van 

de kennismakingsavonden en de open dagen.

Ook zo nieuwsgierig naar 

de brugklas? 

Nog even geduld...

–––––––––––––––-----–––-- 

In de SchoterXpress lees je 

over de belangrijkste 

gebeurtenissen van de 

brugklassers. Binnenkort 

wordt de SchoterXpress in je 

klas uitgedeeld. 

Kijk op de website

    Belangrijke data  z.o.z.

          Het Schoter

 is ook op Facebook en 

Instagram! 

Kijk op onze pagina voor de 

laatste updates. 

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

Hier lees je over wedstrijden, 

feesten, toneelavonden en 

schoolreizen. Zo krijg je vast 

een goed beeld van het 

schoolleven op Het Schoter. 

Facebook.com/SchoterSG 
Instagram/hetschoter 



heeft tweetalig mavo, havo en vwo

Je volgt mavo, havo of vwo en een groot deel 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 opstroomklassen

Uniek in Haarlem! Heb je een mavo of mavo/havo 

advies of een havo advies of havo/vwo advies en op 

termijn misschien meer in je mars? Na overleg met je 

juf of meester kun je je aanmelden voor de 

opstroomklas.

heeft English for everyone

Je krijgt vanaf de brugklas Cambridge Engels. Dit 

betekent dat je per week een extra uur Engels krijgt. Je 

kunt ook meedoen aan een o�cieel ‘Cambridge exam’, 

dat past bij jouw niveau.

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.

biedt meer examenmogelijkheden

Op Het Schoter kun je ook examen doen in de vakken 

sport en drama.

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 topsportvriendelijke 

school en beiden we speciale voorzieningen voor 

topsporters. Het Schoter is niet voor niets de 

sportiefste middelbare school van Haarlem!

is actief
Je kunt meedoen aan veel leuke buitenschoolse 

activiteiten zoals grote theaterproducties, 

talentenshows, sporttoernooien en internationale 

uitwisselingen. 

Het Schoter Bezoek Het Schoter!
Wil je echt weten of Het Schoter bij 
je past, kom binnen kijken! Je bent 
van harte welkom op de volgende 
dagen:

----------------------------------
Gastlessen voor leer-
lingen en informatie 
voor ouders
Op inschrijving op 
dinsdag 14 november
woensdag 22 november
donderdag 30 november
maandag 11 december 2017
15 januari 2018.
Alle avonden zijn van 19.00 uur tot 
20.30 uur
Schrijf je voor deze avond in via de 
website: www.schoter.nl

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

----------------------------------
Informatieavond voor 
ouders
Woensdag 10 januari 2018
20.00 uur tot 22.00 uur

----------------------------------
Informatieavond twee-
talig onderwijs (mavo, 
havo en vwo)
Voor groep 8 leerlingen en hun ouders
Donderdag 18 januari, 2018
19.00 uur tot 20.30 uur
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