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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
19 november 2019
26 november 2019
3 december 2019
9 januari 2020
15 januari 2020 
Alle avonden zijn van 19.00 tot 20.30 uur. 
(inschrijven kan via onze website).

--------------------------------
Open dagen
Vrijdag 31 januari 2020, 
19:00-21:00 uur.
Zaterdag 1 februari 2020, 
11.00 tot 13.00 uur.

--------------------------------
VWO XL proefmiddag
31 oktober 2019
14 november 2019
21 november 2019
Alle middagen zijn  van 15:30 tot
16:45 uur

--------------------------------
Informatieavond  
tweetalig onderwijs
(mavo, havo en vwo). 
Voor groep 8 leerlingen en hun ouders:
Dinsdag 21 januari 2020
19.00 uur tot 20.30 uur

Het Schoter
is thuis in de wereld!

veel leren,

veel keuze,

veel uitdaging,

én een goede sfeer!

Dit is Het Schoter

Dé uitdagende route naar je vervolgstudie
Het Schoter is een middelgrote, veilige 
kwaliteitsschool voor tweetalig vwo, tweetalig 
havo, havo en tweetalig mavo en mavo. Onze 
school heeft een sterk pedagogisch concept en 
een eigen onderwijskundig concept: Volledig 
Leren. Zo kun je veilig, actief met elkaar en goed 
leren. Hier kun je meer over lezen in deze gids. 
Daarnaast bieden we veel keuzes, zoals tweetalig 
onderwijs, sportklas, theaterklas en kunstklas. 
Zo bieden we jou een uitdagende route naar je 
vervolgstudie.

Het Schoter heeft:
• een persoonlijke benadering
• een sterk eigen onderwijskundig concept
• tweetalig onderwijs voor mavo, havo en vwo
• Cambridge Engels voor alle leerlingen
• eindexamen in de vakken sport en drama
• de opstroomklas voor de betere mavo- en havo-

leerling
• talentbegeleiding op maat
• de sportklas in jaar 1, 2 en 3*
• de theaterklas*
• de kunstklas*

Welke opleiding past bij jou?



Om te kunnen leren moet je je veilig en op je 
gemak voelen. Samen met leerlingen heeft Het 
Schoter daarom omschreven hoe we op Het 
Schoter met elkaar willen omgaan. Want samen 
maken we de school! 

Oog voor jou
Van een vriendelijke groet bij de balie tot een 
handdruk bij het klaslokaal. Op Het Schoter hebben 
wij oog voor jou en word je gezien in de school. Er 
is ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en 
talenten. Voor wie het nodig heeft, is er begeleiding 
op maat. Wij hebben oog voor jouw toekomst 
en bieden jou een veilige en positieve omgeving 
waarbinnen jij kan uitgroeien tot de beste versie van 
jezelf.

Oog voor elkaar en de omgeving
Van de deur die we voor elkaar open houden tot 
die arm om je heen als het even tegenzit. Op Het 
Schoter hebben wij oog voor elkaar en helpen wij 
elkaar waar wij kunnen. Er is ruimte voor verschil en 
we gaan respectvol met elkaar om. Alleen komen wij 
ver, maar samen komen wij verder.

Oog voor een positief leer- 
leefklimaat
Van een schouderklopje als je iets goed doet tot 
een staande ovatie bij je diplomauitreiking. Op Het 
Schoter geven we elkaar complimenten en vieren 
we successen. Wij spreken uit wat wij van elkaar 
verwachten. Wij benoemen wat goed gaat en kijken 
samen hoe het beter kan.

Mag jij zijn wie je bent.

Willen wij jou leren kennen.

Helpen wij je ontdekken wie je bent 

en wat je talenten zijn.

Zien we wat er om ons heen 

gebeurt.

Helpen we elkaar groeien.

Versterken we onze sociale 

vaardigheden.

Pedagogisch concept
Het schoter heeft oog voor jou, de ander en de omgeving

Op Het Schoter:

Op Het Schoter is leren een proces. De lessen zijn 
zo samengesteld dat jij actief bezig bent. Zo leer 
je kennis én vaardigheden. Om de cirkel rond te 
maken geven we elkaar regelmatig feedback. 
Zo kom je elke keer een stap verder. Dit proces 
van leren noemen we Volledig Leren en is vooral 
gebaseerd op de leertheorie van Vygotsky.

Kennen en kunnen
Om te kunnen leren heb je zicht nodig op de leerstof. 
We doen dit doordat we een Kennen- en Kunnen 
lijstje maken. Zo zie je heel snel wat je moet leren.

Voorkennis activeren
Nieuwe kennis zoekt een plekje naast bekende ken-
nis. Om te leren is het dus nodig dat je datgene wat 
je al weet over een onderwerp weer actief maakt. 
Zo activeer je voorkennis en daar kun je verder op 
bouwen.

Aanpak kiezen en uitvoeren
Je leert als je actief bezig bent. Je zult je brein aan 
het werk moeten zetten zodat je geheugen nieuwe 
verbindingen kan maken. Zo nemen je kennis en 
vaardigheden toe. In de les krijg je opdrachten die je 
helpen om dit te doen maar je leert ook om zelf een 
aanpak te kiezen. Zo leer je ook voor later.

Controle op kennen en kunnen
Voordat je een toets maakt, controleer je of je het 
Kennen-en Kunnenlijstje beheerst. Als dit niet zo is, 
moet je even een stap terug: gaten dichten. 

Feedback
Na het maken van een toets, wil je natuurlijk 
graag weten wat je cijfer is. Dat snappen we, maar 
minstens zo belangrijk is om te onderzoeken of 
jouw manier van leren ook goed werkt en wat je de 
volgende keer anders zou kunnen doen. Want wat 
betekent eigenlijk als je een 7 voor een presentatie 
of een verslag hebt gehaald? Een voldoende. Maar 
wat kun je de volgende keer anders doen als je het 
wilt verbeteren? Daarvoor heb je nuttige feedback 
nodig. Daarom beoordelen we steeds vaker vaardig-
heden met ‘rubrics’. Een rubric is een schema waarin 
je kunt lezen wat je al goed kan en wat je kunt doen 
om vaardigheden te verbeteren. 

Toetsevaluatie
Na het maken van je toets, wil je natuurlijk weten 
wat je cijfer is. Maar we leren je ook om te kijken of 
jouw manier van leren de goede resultaten geeft 
voor jou. Zo leer je van je goede en je foute antwoor-
den. En kun je weer verder!

Onderwijskundig concept 
Het Schoter leert jou leren! 

Het Schoter werkt met 
Volledig Leren
Tijdens alle lessen leer je leren volgens Het Schoter 

systeem: volledig leren. Zo ziet dat eruit:

Jinte: ’Het Schoter houdt heel goed rekening met je. Ik doe aan topsport en ik kan heel goed afspraken maken, zodat ik beide goed kan blijven doen.’

Mevrouw Archidona: ’Als we merken dat een aspect extra aan-dacht nodig heeft, dan bedenken we een activiteit om dit te stimuleren.’ 

Amélie: ’De sfeer is hier heel goed. Iedereen accepteert elkaar. Het maakt echt niet uit, iedereen is welkom.’
 
Ilse: ’Docenten geven je het gevoel dat je alles kunt bereiken. Een docent zei: ‘Nu weet de wetenschap dit nog niet, maar de kans is groot dat een van jullie het later gaat ontdekken’.’
 
Petra: ’Een compliment geeft je echt een zetje. Het stimuleert je om door te gaan.’



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 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.* 

Meer dan Engels
Een van de vakken die je bij tweetalig onderwijs 
krijgt is EIO. Dit staat voor Europese en Internatio-
nale 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 ontmoe-
tingen ook echt in de praktijk. 

Over de grenzen
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 oplei-
ding of baan waar ook ter wereld! 

Op het vwo krijg je uitdagend onderwijs. 
Dat doen we door spannende opdrachten 
te geven die je echt nieuwsgierig maken 
en word je op het spoor gezet om steeds 
meer te leren. Je leert onderzoeksvaardig-
heden toe te passen. Op ons vwo wordt 
je nieuwsgierigheid steeds opnieuw 
uitgedaagd. Je krijgt een grote opdracht 
waarvoor je van alles moet onderzoe-
ken om een antwoord te formuleren. Je 
onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit 
het lezen van bronnen, het interviewen 
van mensen, proefjes doen, een les van de 
docent volgen een experiment uitvoeren 
of een bedrijf bezoeken. Bij XL-leren leer 
je actief, binnen én buiten.

Tweetalig mavo, havo en vwo
Tweetalig onderwijs is meer dan Engels
---------------------------------------------------------

Praktische informatie
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.

--------------------------------------------
Cambridge English for 
everyone
Alle leerlingen van Het Schoter 

krijgen vanaf de brugklas versterkt 

Engels. Dit betekent dat je een uur 

per week extra Engels krijgt. Ook 

kun je, als je dit wilt, meedoen aan 

een Cambridge exam, passend bij jouw 

niveau.

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

Uitdagend vwo
Actief binnen en buiten leren: dat is uitdagend vwo
---------------------------------------------------

Opstroomklassen 
mavo/havo en havo/vwo
Opstromen is een kans
---------------------------------------------------

Ben jij ook iemand die rekenen en 
begrijpend lezen op een ander niveau 
scoort? En is er steeds twijfel over het 
ene of het andere niveau? Dan biedt 
de opstroomklas een oplossing. In de 
opstroomklas volg je de lessen op een 
hoger niveau. Zo kun jij, samen met 
Het Schoter goed onderzoeken welk 
niveau het beste bij je past. Het Schoter 
biedt opstroomklassen op mavo/havo 
en havo/vwo niveau. Je krijgt les op het 
hoogste niveau en je wordt getoetst op 
twee niveaus. Aan het einde van het jaar 
wordt bekeken, welk niveau het beste 
voor jouw vervolg is.



Het Schoter 
Sportweg 9

2024 CN Haarlem

T 023 525 84 91

De administratie is bereikbaar van 7.30 uur tot 12.15 uur 
en van 12.45 uur tot 16.30 uur.

info@schoter.nl
www.schoter.nl

www.facebook.com/SchoterSG

Vormgeving: Karen Folkertsma
Fotografie: Het Schoter, Ilse Ouwens
Tekst: Ilse Ouwens en Annemarie Alberts

heeft English for everyone
Je krijgt vanaf de brugklas versterkt 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 mavo, havo en vwo
Je volgt mavo, havo of vwo 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  
vervolgstudie 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 academi-
sche vaardigheden. Zo leer je heel goed schrijven, 
onderzoek doen,  
presenteren en samenwerken.
heeft opstroomklassen
Uniek in Haarlem! Heb je een mavo of havo advies 
en op termijn misschien wat 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 mavo havo en vwo ook 
examen doen in de vakken sport en drama én 
kunst.
is sportief
Je kunt de eerste drie jaren meedoen aan sportklas. 
Dan krijg je naast je gewone  
gymlessen ook extra sportlessen. In de bovenbouw 
kun je ook examen doen in sport.
is actief
Er zijn veel buitenschoolse activiteiten: toneel-
voorstellingen, talentenshow, sporttoernooien en 
internationale uitwisselingen. Volop keus om je 
verder te ontwikkelen.

Het Schoter, thuis in de wereld
Vind jouw match!  
Welke brugklas past bij jou?
Op Het Schoter kun je examen doen op mavo, 
havo of vwo. Hoe weet je welke brugklas bij je 
past? Deze richtingwijzer helpt.

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, 

kunstklas én theaterklas.


