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SchoterXpress speurt

2

    Het Schoter 
ontwerpt tweetalig  
      mavo

Onze reporter hoorde in de 

wandelgangen het volgende 

gesprek: ‘Alle brugklassers 

kunnen volgend jaar tweetalig 

onderwijs volgen. Dus op mavo, 

havo en vwo-niveau.’ Op zoek dus 

naar de nieuwe projectleider 

van tweetalig mavo, en dat is 

Marjolijn Muller.

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 leerlingen en 
informatie voor ouders
Op inschrijving op dinsdag 14 november, 
woensdag 22 november, donderdag 30 
november, maandag 11 december 2017 en  
15 januari 2018.
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 tweetalig on-
derwijs (mavo, havo en vwo)
Voor groep 8 leerlingen en hun ouders
Donderdag 18 januari, 2018
19.00 uur tot 20.30 uur

Waarom start Het Schoter met 
een tweetalige mavo?
‘Alle leerlingen krijgen binnen hun niveau alle 
kansen op Het Schoter, dus dat betekent ook 
tweetalig onderwijs. Het is een prachtige uitda-
ging voor leerlingen die graag over de grenzen 
kijken. We zien ook dat steeds meer mbo-oplei-
dingen tweetalig zijn omdat steeds meer bedrij-
ven internationale contacten hebben. Dat geldt 
natuurlijk voor bedrijven in toerisme en handel, 
maar ook in andere sectoren zoals in de creatieve 
sector zie je dat steeds meer bedrijven samen-
werken met bedrijven in een ander land. Het is 
dus een ‘must’ dat we komend schooljaar gaan 
starten!’

Hoe gaat het tweetalig mavo 
eruit zien?
‘Dat gaan we de komende maanden ontdekken. 
Er een speciaal team samengesteld dat eerst op 
ontdekkingstocht gaat door Nederland. We gaan 
kijken en speuren op andere scholen hoe ze daar 
het tweetalig mavo hebben opgezet. Dan gaan 
we alle informatie vertalen zodat het weer een 
écht Schoter-plan wordt. Het wordt dus geen 
kopie van ons tweetalig havo en vwo omdat we 

voor onze mavo-leerlingen een meer praktische 
uitwerking willen, met extra veel doen.’

Kunnen we toch al een sneak 
preview krijgen van het 
programma?
‘We gaan het programma dus echt nog schrij-
ven. Maar ik kan alvast verklappen dat er zeker 
projecten komen waarbij we contact hebben 
met scholen in het buitenland. Zo kan het zijn 
dat we gaan chatten met 12-jarigen die op 
school zitten in Kaapstad of Krakau. We zullen 
ook zeker werken met native speakers* en af en 
toe op reis gaan. Je wilt de wereld toch ook echt 
zien!’

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

Save the date!
Wil je meer weten over tweetalig 
onderwijs? Kom dan op donderdag 
18 januari naar de informatieavond of 
schrijf je in voor een van de gastlessen.

FACTSHEET tweetalig 
havo en vwo
Je krijgt 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 uitwisselingen.
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 jaren het junior 
college, daarna kun je je IB-diploma 
halen.

Het Schoter
Thuis in de wereld!

Veel leren,

veel keuze,

veel uitdaging én 

een goede sfeer!

* Een native speaker is iemand die Engels als moedertaal heeft. 
Zo hebben leerlingen van tweetalig havo en vwo onder ande-
re een gastles gekregen van een fotograaf uit Engeland.

Voor wie is tweetalig mavo 
geschikt? 
‘Tweetalig mavo is voor leerlingen die mavo-ni-
veau hebben. Je instapniveau van Engels is niet 
zo belangrijk, het gaat er om dat het je leuk lijkt 
om meer Engels te lezen en praten. De eerste 
maanden zul je merken dat je heel snel beter 
Engels gaat spreken. Het is dus niet moelijker, wel 
ánders! Je werkt heel veel samen, waardoor je 
veel steun aan klasgenoten hebt.

tweetalig mavo
NIEUW!

Tweetalig onderwijs: 
mavo, havo en vwo
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mavo-advies

mavo-advies

mavo

tweetalig mavo extra certificaten
Engels

mavo-plus advies mavo
opstroomklas

Les op havo
niveau, toetsen
op twee niveaus

TOPSPORT
Het Schoter heeft ook Topsport Talent 
Begeleiding. Ben je een topsport 
talent, dan kan het Schoter je veel 
bieden. 

SchoterXpress is sportief

5

Peddelen, Suppen, 
              Mountainboarden… 
   dit is 100% sportklas!

Ben jij extra sportief?  Op Het Schoter 

kun je je inschrijven voor de sportklas. 

Dan krijg je twee uur per week extra 

sportlessen. En die sporten gaan verder 

dan de gewone gymlessen! Je volgt ‘clinics’ 

in bijvoorbeeld surfen, moutainboarden en 

klimmen. Dat klinkt goed, dachten Dinand 

en Anique. Zij schreven zich in en hebben 

een jaar lang sportklas gevolgd. 

Anique: ’We hebben zóveel sporten gedaan. 
Te veel om op te noemen. Surfen, judo, rugby, ka-
rate, klimmen en ga zo maar door. Ik vond surfen 
echt een verrassing. Als het lukt om te gaan staan 
is dat zo’n kick! Als je door de golf wordt mee-
gevoerd, heerlijk is dat. Het duurde bij mij best 
lang voordat ik had ontdekt ‘welke kant’ het beste 
voor mij werkt. Bij mij is dat het rechterbeen voor, 
en links achter. Ik heb nu sinds twee maanden 
ook een eigen plank, zodat ik vaker kan gaan. 
Maar ik denk dat ik een zomer-surfer ben, dus zo 
meteen in de winter ga ik weer andere dingen 
doen. Wel droom ik ervan om ooit mijn eigen 
surfschool te hebben.’

Dinand: ‘Het is heel leuk dat je alle sporten op 
deze manier kunt uitproberen. Ik wil later ook 
graag iets met sport gaan doen, gymleraar of zo. 
Dus dan komt dit goed van pas. Ik kan wel zeg-
gen: het is een echte aanrader! Om aangenomen 
te worden voor de sportklas moet je een intake 
doen. Het gaat er om dat je echt zin hebt om te 
sporten, dat je het leuk vindt. Dus de intake is 
alleen maar leuk als sporten bij je past.’

Uitrazen 
in de pauze!
Balletje trappen in de pauze of 
een tussenuur. Het kan! Het Scho-
ter heeft op het schoolplein een 
voetbalveld! Om zoals meneer de 
Groot het zegt: ‘Lekker te kunnen 
uitrazen’.

Welke brugklas
past bij jou?

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

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

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

Vind jouw match!

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

Les op vwo
niveau, toetsen
op twee niveaus

vwo-advies

vwo-advies

vwo XL
leren

vwo tweetalig CAE +
IB certificaat

NIEUW!!!!

Ben jij een  
sportklasser?
ik vind sporten te gek
ik heb een goede conditie
ik kan in een groep werken
ik ben een doorzetter
ik ben sportief
ik probeer graag dingen uit

Kijk op www.schoter.nl

4
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Val juist wel op!
--------------------------------------------

IN DE BRUGKLAS GEBEURT ER 

HEEL VEEL MET JE. JE HEBT TE 

MAKEN MET EEN NIEUWE KLAS EN 

NIEUWE VAKKEN, ZIE DAAR MAAR 

EENS GOED MEE OM TE GAAN. 

DAAROM HEEFT ELKE LEERLING 

EEN MENTOR. MAAR WAT DOET EEN 

MENTOR EIGENLIJK? WE VROEGEN 

HET AAN EEN MENTOR: MENEER 

KOSTER ÉN EEN VAN ZIJN MENTOR 

LEERLINGEN ANOUK.

SchoterXpress leert

Weetje
Op Het Schoter heeft elke klas een mentor én 
twee mentor-assistenten. Een mentor-assistent 
is een leerling die in de bovenbouw zit en de 
mentor helpt in de les. Ook gaan de mentor-assis-
tenten mee op brugklaskamp! Gezellig!

Weetje
Voordat het nieuwe schooljaar begint heb je al 
een keer kennis gemaakt met je nieuwe klas. 
Anouk: ‘Het is heel fijn om de klas al voor de va-
kantie gezien te hebben. Vanaf dat moment hoor 
je al bij elkaar.’

Vakantieverhalen
Meneer Koster: ’Als leerlingen voor het eerst op 
school komen, is mijn eerste taak om ze op hun gemak te 
stellen. Hoe eerder je je klasgenoten kent, hoe beter. Dus 
besteden we de eerste lessen veel tijd aan kennismaken.’
Anouk: ’Ja, een van de opdrachten die we kregen was om 
iets van je vakantie te tekenen. Zo kon je al tekenend over je 
vakantie vertellen. Ik heb een kayak getekend waarmee we 
in Spanje op zee hebben gevaren. Je ziet ook een zee-egel: 
wist je dat je die gewoon kunt vastpakken? Aan de onder-
kant zitten geen stekels, aan de bovenkant wel. Je moet er 
dus niet op gaan staan.’

Plannen lastig?
Je hebt gewoon een 
puberbrein!
Wetenschappers zeggen dat pubers 
niet kunnen plannen omdat hun pre-
frontale cortex (stukje in je hersenen) 
nog niet volgroeid is. Kun je dan wel 
leren plannen?
Meneer Koster: ’Ja, het klopt inderdaad 
dat het puberbrein plannen lastig 
vindt. Daarom is het zo belangrijk dat 
we hier samen naar kijken. In Magister 
kun je wel je huiswerk vinden, maar 
daar staat niet in wanneer je dit kunt 
doen. Het houdt ook geen rekening 
met jouw eigen activiteiten zoals 
sporten of muziekles. Dus moet je zelf 
plannen. Een brugklasser kan prima 
bedenken wat NU leuk is om te doen. 
Dus moet je ervoor zorgen dat in het 
NU-lijstje ook je huiswerk staat. En dan 
nog kan de verleiding soms te groot 
zijn, maar dat is niet zo erg: je leert erg 
goed van dingen die niet goed gaan.’

Het Schoter werkt met Volledig Leren
Tijdens alle lessen leer je leren volgens Het Schoter 
systeem: volledig leren. Zo ziet dat eruit:

Puzzels
Uit het vak wiskunde
Boten en boeien
Bij elke boei  ● ligt een boot ■ in een van de hokjes 
ernaast, erboven of eronder. De boten mogen niet naast 
elkaar liggen, ook niet diagonaal. De cijfers geven aan 
hoeveel boten er zijn in een rij. Kun jij alle boten in de 
figuur tekenen?

Weet jij alles van de 
brugklas?
1. Soms is dit voorwerp zo zwaar dat je 

fiets omkiepert…
2. Een ander woord voor leren…
3. Goedendag in het Frans…
4. De t’s in tto staan voor:
5. Een geraamte noem je ook wel…
6. Een boek vol kaarten is een:…
7. In het Engels noemen ze dit dier een 

horse…
8. Een vak in de verleden tijd…

Val juist wel op!
Meneer Koster: ‘In de men-
torlessen besteden we veel tijd aan hoe 
je moet leren en hoe je keuzes maakt. 
Bijvoorbeeld bij het vak XL-leren op het 

vwo bepaal je als leerling zelf welk on-
derwerp je verder gaat onderzoeken. 
Bij Xl-leren leer je vanuit verschillende 
vakken onderzoek doen naar onder-
werp. Dat is soms een lastige keuze. 
Door vragen te stellen probeer ik je aan 
het denken te zetten. Het is belang-
rijk dat je zelf kiest, zodat je datgene 
doet en leert wat jij graag wilt. Het is 
vreselijk als je je steeds maar aanpast, 
je moet je eigen route kunnen bepalen. 
Je moet jezelf worden. Daarom: Val 
juist wél op!’
Anouk: ’Dit klopt wel bij meneer 
Koster. Hij is zelf ook lekker eigenwijs. 
Hij houdt zich wel ongeveer aan de re-
gels, maar soms niet. Dat is grappig. Zo 
ben ik ook. We zijn dus wel een match!’

● ● 2

0

● ■ ● 2

0

● ● 3

● 0

● ■ 2

● 1

0 3 0 1 2 0 3 1

Volledig Leren
Kennen

en kunnen

Oriëntatie
• voorkennis leerstof
•voorkennis leren

Aanpak kiezen

Uitvoeren

Controle op
kennen en kunnen

Toets

Toetsevaluatie



98

OPSTROMEN 
DOE JE ZO!
Het Schoter heeft opstroom-
klassen. Heb je een mavo-plus 
advies dan kun je opstromen 
naar havo. Heb je een havo-plus 
advies dan kun je opstromen 
naar vwo. In een opstroomklas 
krijg je les, boeken en toetsen 
op het hogere niveau. Je wordt 
dus echt uitgedaagd om te laten 
zien wat je in huis hebt!

SchoterXpress Checkt! SchoterXpress ontdekt de wereld

Is het waar of niet waar?
Xpress legt een aantal beweringen voor aan 

twee brugklasexperts: Enzo en Iris.

TIPS VAN ENZO en IRIS

#In de tuktuk  
met meneer Schutte

MENEER SCHUTTE IS 

REISLEIDER, FOTOGRAAF EN 

LERAAR AARDRIJKSKUNDE OP 

HET SCHOTER. HIJ MAAKTE 

MET ZIJN VROUW EN ZOONTJES 

EEN REIS VAN DRIE MAANDEN 

DOOR AZIË. LEERLINGEN VAN 

HET SCHOTER VOLGDEN ZIJN 

AVONTUREN VIA INSTAGRAM. 

“DE WERELD IS MIJN THUIS”, 

ZEGT HIJ IN EEN INTERVIEW.

Waarom reis je?
‘Ik ben verslaafd aan reizen. Ik vind het ook een must voor 
een leraar aardrijkskunde. Je moet weten hoe de wereld 
eruit ziet. Je moet je blik open houden. Ik reis graag naar 
bijzondere culturen, zoals deze reis. In Vietnam en Laos 
bijvoorbeeld is het leven zo anders dan in Nederland. Het is 
mooi om dit te kunnen zien.’

Wat is het mooiste dat je deze reis hebt 
gezien?
‘Lastig! Deze vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. Maar 
wat ik zeker waanzinnig vond is Khao Sok. Dit is een nati-
onaal park in Thailand. Het was ooit een jungle, maar door 
het plaatsen van een stuwdam is het gebied ondergelopen 

Let goed op in de les: dat scheelt 
TIJD!
Schrijf mooi, versier je schrift: dat is 
FUN!
Maak je huiswerk zonder je tele-
foon: dan gaat ‘t veel SNELLER!
Knip lange teksten in stukken: zo 
houd je er PLEZIER in!
Heb LOL!

BEWERING 1: De eerste dag in de brugklas is 
spannend
Iris: ‘Ja, de eerste keer naar school is superspannend. Ik 
denk ook niet dat je iets aan die spanning kunt doen. Ieder-
een zegt: ‘Het komt wel goed’. En dat is ook zo, weet ik nu. Ik 
zit nu twee weken op deze school en ik voel me al helemaal 
thuis, maar het voelt ook nog steeds nieuw, als een soort 
uitstapje. Maar het is toch echt de bedoeling dat ik hier nog 
wel een paar jaar blijf.’
Enzo: ‘We hebben de eerste dag allerlei sportactiviteiten 
gedaan. Het buikschuiven was echt grappig. Het was een 
opblaasbaan met zeep en je eindigde in het water. IJskoud! 
Door al die activiteiten leer je meteen je klasgenoten goed 
kennen.’

Wij beoordelen deze stelling als

BEWERING 2: De brugklas is saai    
Enzo: ‘De brugklas is leuk! Je mag na een uur weer naar 
een ander lokaal en dan krijg je weer een ander vak. Je hebt 
dus veel afwisseling op een dag. Tot nu toe hebben we ook 
nog geen saaie lessen gehad. De leukste vakken tot nu toe 
vind ik gym en tekenen.’

Wij beoordelen deze stelling als 

BEWERING 3: Als je in de brugklas zit heb je ook 
nog tijd voor andere dingen. 
Iris: ‘Ik ben wel wat langer bezig met mijn huiswerk dan 
op de basisschool. Het is net iets moeilijker, ik moet dus 
beter nadenken bij opdrachten. Soms probeer ik samen 
met vriendinnen huiswerk te maken, maar als iedereen wat 
anders moet doen, is dat niet zo handig. Dan kletsen we de 
hele tijd.’
Enzo:’Ik ben nog geen uur met m’n huiswerk bezig, dus 
je hebt nog wel tijd voor andere dingen. Lol hebben is ook 
belangrijk!’

Wij beoordelen deze stelling als 

X √

X √

Meer foto’s zien?
Kijk op instagram: @vinschutte: 
@instagramfoto van Vincent Schutte

met water. Je kunt er nu met een boot doorheen 
varen. Je ziet bergen van kalksteen uit het water 
oprijzen, het is waanzinnig mooi. Door mense-
lijk ingrijpen is dit gebied veel toegankelijker 
geworden.’

Wat heeft veel indruk op je 
gemaakt?
‘De drukte. Azië is erg druk, er wonen veel men-
sen en er reizen veel mensen. Doordat het beter 
gaat met de economie zie je dat veel mensen de 
brommer nemen in plaats van de fiets. Maar ei-
genlijk past dat niet. Ik ben wel geschrokken van 
die drukte en de invloed daarvan op het leven 
van de mensen.’

Wherever I lay my hat is my 
home….zong Marvin Gaye… 
Is dit van toepassing op jou?
‘Ja, dat kun je wel zeggen. We hebben deze reis 
op vijfendertig plaatsen geslapen. Als we met 
de taxi of een tuktuk weer bij een ander hotel 
aankwamen rijden, zei mijn zoontje steeds: Ah, 
Thuis!’

Weetje
Voor alle klassen geldt je krijgt 

Cambridge Engels en je kunt examen 

doen voor verschillende Cambridge-

certificaten.

X √
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SchoterXpress kijkt in de les

11

Characteristics
Meneer Bruin geeft bij de ingang van het lokaal iedereen een 
hand. Welcome! Vanaf nu gaat alles in het Engels. Ik schuif 
aan bij de tafel van Dille en Nira. We hebben uitzicht op een 
kast met een opgezette aap! En achterin het lokaal staat een 
aquarium met een axolotl* er in. We zijn duidelijk beland bij 
de leer over het leven. Meneer Bruin wil wel weten wat de ei-
genschappen van leven zijn. In het Engels zijn eigenschappen: 
‘characteristics’. Een lastig woord om uit te spreken. Probeer 
maar eens! We oefenen het uitspreken met z’n allen: ‘characte-
ristics, characteristics’ galmt het door de klas.

‘Safety glasses’
Als we weer aan het woord ‘characteristics’ gewend zijn, gaan 
we een stukje tekst lezen. Meneer de Bruin zegt dat lang 

zitten slecht voor je is, dus gaan we in twee grote cirkels staan. Eerst mag de binnenring een stukje 
voorlezen, dan de buitenring. Zo snappen we de tekst en oefenen we tegelijk met het uitspreken van 
het Engels. Een lastig woordje vinden we ‘growth’. De ‘th’ aan het eind moet je slissend uitspreken. Dat 
oefenen we dus nog maar even gezamenlijk. ‘Growth!’ Meneer de Bruin zoekt bij deze oefening dek-
king: zo veel slissende brugklassers tegelijk, daar heb je een veiligheidsbril bij nodig!’

Het woord biologie komt 

uit Grieks van bios & 

logos. ‘Bios’ betekent 

leven en ‘logos’ betekent 

leer. Logisch dus dat er 

leven is in de les. En in 

het lokaal. Want waar kom 

je nu zo maar een axolotl 

tegen? Een reporter van 

SchoterXpress mocht een 

tweetalige les biologie 

volgen in klas 1. 

Een axolotl in het biologielokaal!

My first lessons 
in English
Dille: ’Ik heb veel vrienden in het 
buitenland en ik vind het altijd erg 
leuk om met hun te praten. Dus ik 
wilde heel graag tweetalig doen, 
dan gaat het straks nog makkelijker. 
Tot nu toe gaat het heel goed met 
de lessen. Ze zijn goed te volgen. 
Wel heb ik wat meer tijd nodig voor 
huiswerk omdat ik nog best veel 
moet vertalen.’ 
Nira: ’Ja, het is even wennen. Maar 
omdat iedereen moet wennen 
aan het praten in het Engels, is het 
niet eng. Het lijkt me fijn om goed 
Engels te kunnen spreken, lezen 
en schrijven, omdat ik misschien 
wel in een ander land wil werken of 
studeren later. Maar sowieso is het 
belangrijk dat je goed Engels kunt.’

In de derde klas gaan we aan de slag met het 
schilderen van eten. Niet makkelijk! Een rode 
appel is niet rood, en een groene appel is niet 
groen. Als je een rode appel alleen maar rood 
verft, dan krijg je een rode bol, geen appel. 
Als je beter kijkt, dan zie je dat een rode appel 
veel meer kleuren heeft dan rood. Je ziet 
bruin, geel, soms een beetje blauw of paars. 
Maar nooit alleen rood. De klassieke schilders 
zoals Rembrandt schilderden daarom laag 
over laag. Elke keer voegen ze een stukje kleur 
toe, zodat het een appel wordt om echt in te 
bijten! Mjum!

SchoterXpress is creatief
Leef je uit in de theaterklas

Sam en Noa volgen de theaterklas. Het 

zijn echte podiumbeesten. Noa kwam ver 

in de voorrondes van The Voice en droomt 

van een toekomst in de musicalwereld. 

Sam speelde de sterren van de hemel 

in de onderbouwvoorstelling. Redenen 

genoeg voor een interview!

Leef je uit in de kunstklas

In de tekenles proeven 

we van kunst. In deze 

tekenles bijna letterlijk! 

We zien hoe verschillende 

kunstenaars eten hebben 

afgebeeld. Op het schil-

derij van Claesz zien we 

een haring en een glaasje 

bier, het is een typisch 

ontbijtje uit de 17e eeuw. 

Weer eens wat anders dan 

een boterham of bakje 

yoghurt.

Weetjes
Op Het Schoter 
is tekenen een 
eindexamenvak op 
mavo.
Op Het Schoter is 
drama een eind-
examenvak op 
mavo, havo en vwo.

From the biology book
mini quiz
Do you know what’s
in a camels hump?
A Fat
B Water
C Muscles

Antwoord op de achterkant 
van deze SchoterXpress 

Wat leer je in de theaterklas?
Sam: ‘Je kunt al je emoties kwijt in de theaterklas. Het is 
heerlijk om een typetje te spelen, dan mag je even iemand 
anders zijn.’
Noa: ’Ja, je leert heel veel. Het gaat echt wat dieper dan de 
reguliere dramales. De lessen zijn steeds ingedeeld in thema’s 
zoals improvisatie en film. En je mag kiezen of je mee doet 
aan de onderbouwvoorstelling of Leeshit. Ik heb meegedaan 
aan Leeshit. Dit is een wedstrijd tussen verschillende scholen. 
Je schrijft zelf een toneelstuk aan de hand van twee boeken. 
Je creativiteit wordt echt aan het werk gezet!’

Hoe ging de voorstelling?
Sam: ’Ik heb meegedaan aan de onderbouwvoorstelling Cy-
rano van Bergerac. Dat was echt SUPERRRR. Ik speelde een fee 
en ik had heel veel tekst! Ik zat helemaal in draden ingepakt 
omdat ik steeds probeerde een wifi-schotel op te hangen. In 
het begin was ik wel zenuw-
achtig, maar iedereen zei: ’Kom 
op, je kunt het juist zo goed.’ 
En toen dacht ik: dan ga ik ook 
knallen! Het leuke is, dat ik nu 
wel over de grootste angst 
heen ben. Ik zou nu wel het lef 
hebben om later ook iets met 
theater te gaan doen.’

‘Dan ga ik ook knallen!’

“Een haring en 
een glaasje bier als ontbijt”

* Een axolotl in het biologielokaal! 

Eén wat?
Een axolotl:
- is een salamander
- komt uit Mexico
- kan tot 30 cm lang worden

- eet vlees (insecten en visjes)

* Een axolotl in het biologielokaal! 

Eén wat?
Een axolotl:
- is een salamander
- komt uit Mexico
- kan tot 30 cm lang worden

- eet vlees (insecten en visjes)
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Oplossingen puzzels blz 6

Het Schoter, thuis in de wereld
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 ver-
volgstudie 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 officieel ‘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, presen-
teren 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 gym-
lessen 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 theaterproduc-
ties, talentenshows, sporttoernooien en internationale uitwisselingen. 

b o e k e n t a s
s t u d e r e n

b o n j o u r

t w e e t a l i g b

s k e l e t

a t l a s

p a a r d

g e s c b i e d e n i s

■ ■ 2

0

■ ■ 2

0

■ ■ ■ 3

0

■ ■ 2

■ 1

0 3 0 1 2 0 3 1

(Answer mini quiz page10: A
A camel’s hump is full of fat, not water! The fat acts 
as a good food store. The fat is combined with 
oxygen to release energy.) 


