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- Op het podium met Alice in Wonderland

- Surfen in Zandvoort met de sportklas

- It’s FUN to learn English

- In de teletijdmachine bij geschiedenis

- Plannen + agenda = Plenda

Nieuw!
Tweetalig 

onderwijs 

voor vwo, havo

 en mavo
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Bezoek Het Schoter!
WIL JE ECHT WETEN OF HET 

SCHOTER BIJ JE PAST, KOM DAN 

ZEKER EENS BINNEN KIJKEN! JE 

BENT VAN HARTE WELKOM OP DE 

VOLGENDE DAGEN:

Groep 8 avond
Dinsdag 20 november 2018
Dinsdag 27 november 2018
Donderdag 13 december 2018
Woensdag 9 januari 2019
Donderdag 17 januari 2019
Alle avonden zijn van 19.00 tot 20.30 
uur.

Open dagen
Vrijdag 1 februari 2019
19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 2 februari 2019
11.00 tot 13.00 uur

Informatieavond twee-
talig onderwijs (vwo, 
havo en mavo)
Voor groep 8 leerlingen en hun ouders
Dinsdag 22 januari 2019
19.00 tot 20.30 uur

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

SchoterXpress kijkt in de les

naar de Middeleeuwen
          Waar zou jij naar toe reizen  

als je met de teletijdmachine terug in de 

tijd kon gaan? Dit is de perfecte vraag om 

aan mevrouw Duinker, docent geschiedenis 

te stellen. Wat raadt zij aan? Naar welke 

tijd in de geschiedenis gaan we?

Pruiken, korsetten en roddels
‘Mag ik echt maar één tijdreis kiezen?', vraagt mevrouw 
Duinker als we de teletijdmachine aan haar voorleggen. 
Dan zou ik eerst naar het Franse hof gaan. Het is de tijd 
van pruiken, korsetten en royale jurken. Lekker excen-
triek. Het leven aan zo’n hof met roddel en achterklap 
lijkt me fantastisch om mee te maken. Daar zou ik wel 
een tijdje in willen leven. ’ 

Kwakzalvers en ridderspelen
‘Maar de tijd die ik écht zou willen zien is de Middeleeu-
wen. Haarlem is van oorsprong ook een middeleeuwse 

Het Schoter
is thuis in de wereld!

veel leren,

veel keuze,

veel uitdaging,

én een goede sfeer!
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Met de teletijdmachine

Het lijken wel schilderijen die in een museum hangen, 
zo mooi! Maar als je beter kijkt, zie je dat het meiden van 
nu zijn én dat het foto’s zijn. Vwo leerlingen maakten 
in de XL-lessen foto’s van zichzelf alsof ze in de Gouden 
Eeuw leven. Om de kleding, hoeden en kragen te maken, 
maakten ze gebruik van afvalmateriaal. Zo voegden ze 
onze eeuw toe: de wegwerp eeuw of de plastic eeuw! 
Zo krijg je portretten die gebaseerd zijn op het werk van 
Frans Hals. Mooi hè!

SchoterXpress is creatief

Op Het Schoter is kunst beeldend een eindexamenvak op vwo, havo en mavo.Op Het Schoter kun je meedoen aan de kunstklas vanaf klas 3.

stad, dat kun je nog goed zien aan het plein bij 
de kerk. Het mooie aan de Middeleeuwen is dat 
het een tijd met veel reuring was. Er waren kas-
telen met ridders die ingewikkelde relaties met 
elkaar hadden. Er werden ridderspelen gehouden 
met paarden, kwakzalvers en 
marskramers. 
 
Triviant, 30 seconds 
en de slimste mens
‘Geschiedenis is natuurlijk heel 
handig als je een kans wilt 
maken bij spellen als Triviant, 
30 seconds of de slimste mens. 
Maar dat is niet de reden waarom 
geschiedenis zo’n mooi vak is. 
Het mooie is dat het over mensen 
gaat. Je kunt van de geschiede-
nis leren over het gedrag van 
mensen. Waarom maken mensen 

een bepaalde keuze? De omstandigheden en 
de tools die je als mens had en hebt zijn per tijd 
heel verschillend, maar de mens blijft van binnen 
hetzelfde. Emoties veranderen niet. Daarom kun 
je van de geschiedenis over de toekomst leren.’ 

Portretfoto’s uit de Plastic Eeuw

Volg jij Het 
Schoter al op 
Instagram?
https://www.instagram.

com/hetschoter/

kunstklas
2

Zelf aan de slag? 
1 Maak met afvalmateriaal een hoofddeksel of kraag.
2 Zorg voor een donkere egale achtergrond.
3 Gebruik licht dat van opzij komt (gebruik een spotje of 

ga bij een raam staan).
4 Maak de foto en pas eventueel nog een filter toe. 
SUCCES!!!
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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
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 Bronnen! Je hebt bronnen nodig om iets te 

weten te komen over andere tijden. Een bron 

kan van alles zijn: een grottekening, een 

kanonskogel of een handgeschreven brief. 

Zo heel af toe worden er nog heel bijzondere 

bronnen gevonden. Ötzi de ijsmummie 

bijvoorbeeld. Kan jij na het bekijken van 

onderstaande bron de vragen beantwoorden?

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

Gras in je schoenen
 We volgen een geschiedenisles bij klas 1b en daar leren 
we over de verschillen in bronnen en vooral hoe je moet 
kijken naar een bron. We kijken naar een filmpje van Ötzi 
de ijsmummie. Deze ijsmummie is na ruim 5000 jaar ge-
vonden en daardoor weten we nu veel meer over het leven 
van toen. Ötzi werd gevonden in een jas van geitenleer en 
hij droeg schoenen met gras erin! Waarom zou je gras in je 
schoenen doen? Dat kriebelt toch? Wat denk jij?*

Houd jij ook van 
geschiedenis kijken?
Check deze tips:
Histoclips!
Wil jij de film van Ötzi zien? 
Kijk dan op histoclips en zoek: 

Welkom in….
Deze serie geeft een mooi beeld 
van vroegere tijden.
Bijvoorbeeld over het kasteel- 
leven in de Middeleeuwen:

SchoterXpress onderzoekt & ontdekt de wereld

** Dat de tatoeages precies op pijnlijke plekken zaten, kan 
betekenen dat ze vroeger tatoeëerden om kwade geesten of 
pijn te verdrijven. Net zoals bij acupunctuur.

Leyla bezoekt wees-
kinderen in Prijepolje

BOVEN OP DE TOP VAN EEN BERG OP DE 

GRENS VAN BOSNIË EN SERVIË LIGT 

HET PLAATSJE PRIJEPOLJE. ENKELE 

JAREN GELEDEN WOEDDE HIER EEN 

BURGEROORLOG EN SINDSDIEN IS ER 

VEEL SCHADE EN IS HET ER NOG STEEDS 

ARM. LEYLA ZAMELDE GELD IN VOOR 

EEN WEESHUIS EN REISDE ER NAAR TOE. 

XPRESS SPRAK MET HAAR.

Waarom heb je deze reis gemaakt?
Leyla: ’Mijn moeder liet me foto’s zien van een 
weeshuis in Servië, in Prijepolje. Toen ik de foto’s 
zag dacht ik: dit kan zo niet en ik wil graag mee-
helpen. De verf van het school gebouw bladder-
de af, er waren vochtvlekken en het was er vies. Ik 
heb via social media geld ingezameld en ook heb 
ik flyers rondgedeeld in de buurt. Zo heb ik €700,- 
opgehaald voor het goede doel: Hasene. Met dit 
geld en dat van anderen heeft Hasene de school 
gerenoveerd. Wij zijn na de renovatie gaan kijken. 
Er waren schoolborden in de lokalen geplaatst 
en fruitbomen in de tuin gepland. Het was echt 
prachtig geworden!’

Wat heeft deze reis je opgeleverd?
Leyla: ‘De kinderen op school waren zó blij. We 
hebben samen gevoetbald: sport is een taal die 

iedereen spreekt. Wat ik opvallend vond om te 
zien, was dat de kinderen daar echt heel graag 
naar school gaan. Ik sprak een weesmeisje en 
ze zei dat school voor haar echt als een familie 
voelt. Wij hebben niet altijd zin om naar school 
te gaan. Dat is eigenlijk wel raar, want we heb-
ben het juist zo goed op school.’

Tatoeages
 Als ze Ötzi in de scanner leggen, ontdekken ze 
nog iets. Ötzi heeft een pijlpunt in zijn linker-
schouder. Ötzi is beschoten! En er waren nog 
meer bijzonderheden. Op zijn lijf zaten allemaal 
tatoeages. Die tatoeages zaten precies op plek-
ken in zijn lijf die pijnlijk waren. Wat denk jij?** 
Waarom zouden mensen 5000 jaar geleden 
zichzelf tatoeëren?

Ötzi de ijsmummie 
in de geschiedenisles
...............................................................

* Ötzi deed gras in zijn schoenen om zijn voeten warm te houden.
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Plannen+Agenda=Plenda!
--------------------------------------------
Het leven van een brugklasser 

is druk: naar school, sporten, 

muziekles, chillen en dan 

ook nog huiswerk maken. Hoe 

houd je jouw brein een beetje 

overzichtelijk? Op het Schoter 

werken brugklassers met de 

Plenda. Dat is handig: het is 

een agenda en planner ineen! 

Fé en Ivar vertellen hoe het 

werkt.

SchoterXpress bestudeert brugklaszaken

Plannen en doen
Fé: ’De Plenda werkt heel simpel. Je schrijft op de dag dat 
je huiswerk af moet zijn wat het huiswerk is. Eronder is een 
vakje waarin je voor die dag je huiswerk kunt plannen. Plan-
nen is vooral vooraf even nadenken wanneer je iets moet 
doen. Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het enige dat lastig is, 
is om het dan ook te gaan doen!’

Trompet en huiswerk
Ivar: ’Ik ben best druk. Ik ga naar scouting, voetbal, ik 
speel trompet en ik doe aan atletiek. Het is voor mij dus 
wel goed om huiswerk goed te plannen. Op de basisschool 
gebruikten wij geen agenda, dus ik vind het nog wel lastig. 
De Plenda geeft wel overzicht, maar soms schrik ik er ook 

een beetje van. Dan denk ik: oeh, best  
veel.’ Fé: ’Ik word wel geholpen met 
mijn huiswerk. Dan gaat het soms wel 
veel sneller.’

Tompouce en muziek
Fé: ‘Ik kan het beste huiswerk maken 
met muziek aan. Ik kies vaak een huis-
werk-playlist. Soms zit ik dan keihard 
mee te zingen. Ivar: ’Ja ik heb ook 
graag muziek aan én een tompouce 
erbij. Wij zijn tompouce-fan thuis, dus 
daar kan ik dan heel lang kleine hapjes 
van nemen. En dan opeens is ‘ie op.

SchoterXpress speaks English

Puzzel 
Mud Crack Game
Hoe doorloop je een modderveld? Speel dit spel met z’n 
tweeën.
Start: Een speler start in het midden (een van de drie 
stukjes modder) en geeft deze een kleur.
Vervolg: Kleur om de beurt een vlakje in jouw kleur.
Doel: Wie heeft als eerste de drie randen met elkaar ver-
bonden? De route moet starten in het midden en de route 
onafgebroken zijn. Je krijgt een soort Y-vorm.

MUD CRACKY

Alle Schoterleerlingen krijgen 

één uur extra Engels in de week 

en kunnen zich inschrijven voor 

een Cambridge examen. Dat is een 

examen Engels dat wordt aangeboden 

door Cambridge University. Het 

diploma is internationaal erkend: 

zo begrijpen ze overal hoe goed 

jouw Engels is. Noor zit in 4 vwo en 

deed vorig jaar examen. Zij vertelt 

erover.

Checkpoint: dit is een Cambridge examen
-----------------------------------------------------

How? 
‘We kregen het examen in de gymzaal. Het was 
heel serieus. Alle tafeltjes stonden in rijen achter 
elkaar opgesteld. De examens worden bewaard 
in een speciale kluis en mogen niet worden be-
keken voor het examenmoment. Het is dus voor 
iedereen een verrassing wat er in het examen 
staat.’

What?
‘Dit examen bestond uit een deel lezen en een 
deel schrijven. Bij de schrijfopdracht kun je echt 
laten zien hoe goed je Engels is. Een opdracht 
was om een betoog te schrijven over extreme 
sporten. Je moest aangeven of je daar juist voor 
of tegen was. We hadden geleerd van onze do-

cent om bij een betoog een ‘verhaalversterker’ in 
te zetten. Je begint dan bijvoorbeeld eerst met 
een anekdote. Dat is een persoonlijk, spannend 
of grappig verhaal. Zo heb je de lezer mee in 
jouw verhaal en kun je er makkelijk een reden 
aan koppelen. Ik had geschreven dat ik tegen 
gevaarlijke sporten ben omdat ik daar makkelij-
ker een spannend verhaal aan kon koppelen.’

Why?
‘Het fijne aan het examen is dat het internati-
onaal erkend is. Maar het is ook in Nederland 
handig. Steeds meer universiteiten geven les 
in het Engels en stellen eisen aan je taalniveau. 
Je kunt dat met een Cambridge diploma goed 
aantonen.’
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PLENDA IN 6 STAPPEN
NOTEREN
1: Noteer je huiswerk in de klas
2: Controleer je huiswerkopgaven

PLANNEN
3: Plan je huiswerk
4: Vink het geplande huiswerk af

DOEN
5: Maak je huiswerk
6: Vink het gemaakte huiswerk af

Huiswerk maken & muziek luisteren:kan dat wel samen?
Muziek doet van alles met je. Je hersenen maken dopamine aan en daardoor voel je je fijn. Maar keihard meezingen en wiskunde sommen tegelijk maken, is wel heel lastig voor je brein. Dus ga voor een rustig achtergrondmuziekje: dat verhoogt je concentratie! Klassieke muziek met 60/70 beats per minuut is perfect voor een wiskunde som. Probeer eens Beethovens Für Elise. En mocht dat echt te dol voor je zijn: Mirrors van Justin Timberlake is ook rustgevend.
6
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SchoterXpress speaks English

It’s FUN to learn English

FACTSHEET 

tweetalig vwo, havo en mavo

• 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 een portfolio met opdrachten over Europa en de wereld.

• voor havo en vwo: Je volgt de eerste jaren het junior college, daarna kun je 

je IB-diploma halen. Ook op mavo kun je een Cambridge certificaat halen.

Het Schoter is een school die 

midden in de wereld staat. 

Zo is het voor alle 

leerlingen mogelijk om 

tweetalig onderwijs te 

volgen, of examen te doen 

in Cambridge Engels. Dit 

jaar startte voor het eerste 

tweetalig mavo. Dat betekent 

dat je meer dan de helft van  

alle lessen in het Engels les 

krijgt. Sven en Lincy zagen 

dat wel zitten, wij gingen 

met hen in gesprek.

Hoe werkt tweetalig mavo in de praktijk?
Lincy: ’We krijgen les in het Engels en we hebben ook 
Engelstalige boeken. Als we een woordje niet kennen dan 
schrijven we dat op in onze PIF: Personal Idiom File. Zo leer 
je snel nieuwe woorden.’ Sven: ’Maar ik gebruik ook nog 
veel google translate. Dat is wel m’n beste vriend op dit mo-
ment.’ Lincy: ’De eerste lessen mogen we nog Nederlands 
praten, maar na de herfstvakantie niet meer. Dan praat je 
tijdens de les Engels. Ook tijdens het brugklaskamp moeten 
we Engels praten. Zo leer je ook om te denken in het Engels.’

Lincy: ’Je bent er om te leren. Ik kijk vaak filmpjes met 
Engelse ondertiteling, dat helpt om het beter te begrijpen. 
Sven: ’Tweetalig onderwijs is niet alleen maar Engels het 
betekent ook dat je het vak EIO krijgt: Europese Internatio-
nale Oriëntatie. Bij dit vak leer je over verschillende culturen 
in de wereld.’

SchoterXpress is sportief

Peddelen, staan en dan met de golf 

mee…..Ja, we hebben het hier over 

surfen. Sportklassers volgden een 

clinic surfen op het strand van 

Zandvoort. We staan even op de 

plank met Milo en Sem en nemen met 

hen een duik in de golven

Surfen is een ‘battle’ met de zee
---------------------------------------------------------

De zee doet wat voor jou
Milo: ’Surfen is heerlijk. Er zijn weinig regels waar 
je je aan moet houden dus je kunt gewoon lekker 
gaan. Ik had nog nooit gesurft maar na twee les-
sen lukte het al om echt te staan.’ Sem: ‘Oh, dat 
duurde bij mij veel langer. Ik heb er wel een jaar 
over gedaan voordat het lukte. Maar toen was 
ik ook wel heel blij!’ Milo: ‘Ik zie surfen als een 
‘battle’ met de zee. Je bent in gevecht mét de zee. 
Als het dan lukt om te gaan staan, dan doet de zee 
echt iets voor je terug.’

Surfen is ook peddelen
Sem: ‘Surfen begint met peddelen. Goed pedde-
len betekent dat je kuiltjes maakt van je handen en 
met grote slagen voortbeweegt.’ Milo: ’Als je de 
golf voelt, dan druk je je op tot de achterkant van 
de plank: dat noemen ze de tale. Dan maak 
je nog twee grote slagen en dan…staan! 
Sem: ’Ik kan inmiddels ook een paar truc-
jes. De one-eighty bijvoorbeeld. Dan maak 
je een halve sprong zodat je juist de andere 
kant op gaat.’

Sporten is energie
Sem: ’Sporten is heerlijk om te doen, 
het geeft energie. Ik verheug me al weer 
op dit jaar, dan gaan we kickboksen en 
snowboarden. Milo: ’Ja, het leuke aan de 
sportklas is dat we allerlei clinics doen. Zo 
leer je en ervaar je allerlei sporten’. Sem: ’ 
Ja, ik wilde het daarom ook heel graag. Maar het is 
ook gezellig, het levert ook vriendschappen op.’

Schoter Sportklas
Twee uur extra sporten per week.

Voor vwo, havo en mavo.

Meer soorten sporten.

Clinics op locatie.

Geschikt voor sportieve leerlingen!

Doe de Hongi: 
dat is zoenen met je neus!
Zoek de tien raarste manieren om iemand te be-
groeten! Dat was de eerste opdracht bij het vak EIO. 
Sven: ’We hebben hele rare dingen gevonden. 
Vroeger moest je iemands voeten kussen als deze 
boven je stond, zoals de koning. Dat is toch bizar!’ 
Als je even googelt, vind je de mooiste verhalen. In 
Japan is buigen de manier om elkaar te begroeten 
en in Kenia bij de Masai moet je juist zo hoog moge-
lijk springen. Door hoog te springen laat je zien dat 
je veel kracht hebt. En in Tibet mag je best je tong 
uitsteken naar iemand. Je tong laten zien is juist 
vriendelijk, zo laat je aan iemand zien dat je geen 
kwade bedoelingen hebt. En zoenen door je neus en 
voorhoofd tegen elkaar aan te wrijven, dat doen ze 
in Nieuw Zeeland. Ze noemen dit Hongi: zo wissel je 
een stukje ziel met elkaar uit. 

8
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Met een raar kapsel en pokerface 
op het podium 
‘Dit was hét hoogtepunt van het schooljaar. Ik 
heb geen mooiere dag gehad dan toen ik op het 
podium mocht staan en dit toneelstuk mocht 
opvoeren. Ja, als ik één dag zou mogen overdoen, 
dan zou het deze zijn. Ik vond de rol van Boze Ko-
ningin heerlijk. Omdat ze zo anders is dan ik zelf 
ben, moet je echt acteren. Je moet dus echt op 
zoek naar nieuwe emoties. Ik had een grote rode 
jurk aan en een gek kapsel. Toen ik het podium 
opkwam moest het publiek lachen om mijn outfit. 
Het was wel even lastig om mijn pokerface vast 
te houden. Maar ja, ik kon als bitch natuurlijk niet 
gaan lachen.’

SchoterXpress speelt theater

ALICE IN (W)ONDERLAND WAS HET THEATERSTUK DAT VORIG SCHOOLJAAR 

DOOR LEERLINGEN VAN DE ONDERBOUW IS OPGEVOERD. 

MATHIL SPEELDE DE ROL VAN DE BOZE KONINGIN: EEN ECHTE ‘BITCH’.

In the Spotlights: Mathil speelt 
Alice in (W)onderland

SchoterXpress leert Opstromen doe je zo!
Wat is een opstroomklas?
Esmée: ‘In de opstroomklas krijg je op het hoogste niveau 
les. Wij zaten in een mavo/havo klas en hadden dus havo-
boeken. Je krijgt wel toetsen die aangeven of je meer een 
mavo of een havo- leerling bent. Je kunt het hogere niveau 
zo goed uitproberen. Je moet wel goed de cijfers voor de 
kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) in de gaten 
houden: die moeten namelijk hoog genoeg zijn om te kun-
nen opstromen.’

Waarom zijn jullie naar de opstroomklas gegaan?
Tijn: ’Ik ben niet zo goed in talen, maar wel in rekenen. 
Daarom twijfelde de juf van de basisschool of ik het hoge-
re niveau wel aan zou kunnen’. Esmée: ’Ik vond de Cito’s 
steeds heel lastig om te maken. Het advies was mavo, maar 
ik wilde graag havo proberen. Dat mocht omdat mijn inzet 
zo goed was. Nu durf ik havo ook echt aan, want ik weet nu 

Soms is het niet zo 

duidelijk of je nu een vwo, 

havo of een mavoleerling 

bent. Juist voor díe 

leerlingen heeft Het 

Schoter de opstroomklas. 

Een voor havo/vwo en een 

voor mavo/havo. Zo kun je 

goed kijken of opstromen 

bij jou past. Esmée en Tijn 

zijn opgestroomd,  en geven 

een inkijkje.

TIP 1 Houd je leren bij         een 
achterstand is lastig weg te 
werken.

TIP 2 Verspreid je leren        alles 

in één keer leren is niet te 

doen. Doe elke dag een 

beetje dan onthoud je het 

ook echt!
TIP 3 Werk ín de les        Als je in de 

les je huiswerk maakt heb je 

thuis tijd over!
TIP 4 Maak aantekeningen in de 

les        Als je tijdens de les 

aantekeningen maakt,  

onthoud je het veel beter

dat ik het kan. Ik kan de opstroomklas echt aanraden: je 
hebt een jaar de tijd om te bekijken en te onderzoeken wat 
bij je past.’

Lukt het iedereen om op te stromen?
Tijn: ‘Nee, dat niet. In onze klas was het ongeveer 50/50. 
Als je vanaf het begin je huiswerk bijhoudt, is het met een 
plus-advies goed te doen. We hebben hier ook nog wel wat 
tips voor!’

Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand…..
‘Als je goed theater wilt spelen moet je ook naar 
jezelf durven kijken. Ik heb veel geoefend voor 
de spiegel om goed te zien of mijn gezichtsuit-
drukking wel duidelijk was. Ook heb ik mezelf een 
paar keer gefilmd en het filmpje teruggekeken. 
Daar leer je heel veel van. Onze regisseur Angelie 
haalde echt het beste uit ons. Ze geeft je veel 
complimenten en daar krijg je zelfvertrouwen 
van. Daarom nu bij deze: een dik vet compliment 
voor Angelie! Zoals zij ook alle props (de spullen 
op het podium) heeft geregeld. Echt wow!’

Hé, jij daar!
‘Het leukste stukje vond ik dat ik iemand in het 
publiek moest aanspreken. Hé, jij daar! Met dat 
groene petje. Hoe vaak zeg jij wel niet: doe maar 
normaal, doe eens rustig! Ja ik weet sommige 
stukken tekst nog letterlijk! Maar het allermooi-
ste moment is het applaus. Daar doe je het voor. 
Dat geeft zo’n kick! Het is jammer dat we maar 
twee keer hebben opgetreden, ik had wel 1000x 
gewild! Ik ga ook zeker drama als eindexamenvak 
doen, het is zo mooi om samen een verhaal te 
vertellen.’ WEETJES

Op Het Schoter is drama 
een eindexamenvak op 
vwo, havo en mavo.
Op Het Schoter kun je mee-
doen aan de theaterklas.
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Tekst: Ilse Ouwens
Vormgeving: Karen Folkertsma
Fotografie: Het Schoter, Ilse Ouwens,  
Megan van der Klugt en Michael de Groot
Foto’s Alice in Wonderland: Jan van Leeuwe

Het Schoter, thuis in de wereld

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 Cambridge exam, passend bij jouw niveau.
heeft tweetalig vwo, havo en mavo
Je volgt vwo, havo en mavo 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 ver-
volgstudie 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, presen-
teren en samenwerken.
heeft opstroomklassen
Uniek in Haarlem! Heb je een mavo of havo advies en op termijn misschien  meer in je 
mars? Na overleg met je juf of meester kun je je aanmelden voor de opstroomklas.
biedt meer examenmogelijkheden
Op Het Schoter kun je op vwo, havo en mavo ook examen doen in de vakken sport, drama 
en kunst beeldend
is sportief
Je kunt de eerste drie jaren meedoen aan sportklas. Dan krijg je naast je gewone gymles-
sen ook extra sportlessen. In de bovenbouw kun je ook examen doen in sport.
is actief
Er zijn veel buitenschoolse activiteiten: toneelvoorstellingen, talentenshow, sporttoer-
nooien en internationale uitwisselingen. Volop keus om je verder te ontwikkelen.

Oplossing puzzel blz 7


