
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 

 

 

Datum:   11 augustus 2020 

Kenmerk: 20210002/SL 

Betreft:  start nieuw schooljaar  

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De zomervakantie is bijna ten einde en daarom willen wij u (nogmaals) informeren over de start van 
het nieuwe schooljaar.   
 
Voorlopig rekenen wij erop dat we alle leerlingen volgens rooster zullen kunnen ontvangen. Deze 
week zullen wij u verder informeren over de mogelijke nieuwe maatregelen. 
   
Op maandag 17 augustus begint officieel het nieuwe schooljaar. Deze dag zal lesvrij zijn voor al onze 
leerlingen.  
Op dinsdag 18 augustus starten wij met de introductieactiviteiten. Het programma voor deze 
activiteiten vindt u hieronder als bijlage. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan zullen wij uiterlijk 
maandag 17 augustus om 16.00 uur het slechtweer-programma vermelden op onze website: 
www.schoter.nl. Het is dus van belang de website goed in de gaten te houden.  
 
Het rooster is vanaf vrijdag 14 augustus 16.30 uur zichtbaar in Magister. Vanaf dat moment kunt u ook 
weer inloggen in Magister. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen deze week de 
inloggegevens voor Magister. 
 
Uiterlijk deze week zullen de schoolboeken bij alle leerlingen op het thuisadres afgeleverd worden. Wij 
verzoeken u de boeken te controleren. Mochten er vragen zijn over de levering dan kun u mailen naar 
m.vanling@schoter.nl. Zijn er beschadigde boeken of ontbreken er boeken, dan kan dit aangegeven 
worden tijdens de boekenspreekuren (lokaal 005) op de volgende dagen: 
dinsdag 08-09-2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur 
dinsdag 15-09-2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Kan er niet tijdens een boekenspreekuur langsgekomen worden, dan kan de leerling zich melden bij 
mevrouw Marit van Ling op de administratie (op maandag, dinsdag of vrijdag). Een beschadigd of 
ontbrekend boek moet uiterlijk vrijdag 16-10-2020 gemeld zijn. 
 
Voor informatie over de schoolbenodigdheden kunt u terecht op de website: 
https://www.schoter.nl/informatieloket/schoolboeken/ 
 
Uiteraard willen wij u en uw gezin nog een paar mooie dagen toewensen als afsluiting van de vakantie 
en hopen wij iedereen in goede gezondheid terug te zien op 17 augustus!  
   
Met vriendelijke groet,  
   
 
Brenda Stam  
Priscilla Ruizeveld de Winter 
Joost van het Kaar  
Kees Beentjes 
Mardike de Goede  
Arjan van Waveren 
  

http://www.schoter.nl/
mailto:m.vanling@schoter.nl
https://www.schoter.nl/informatieloket/schoolboeken/
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Aanvang schooljaar 2020- 2021 

dinsdag 18 augustus 

 
08:15 4H: ontvangst in een lokaal. Daarna in de bus voor de Poldersport in de Kwakel.    
 4tH ML1   KAM  lok 203 
 4H  ML 2  EST  lok 205 
 4H  ML 3 AAN  lok 207 
 4H  ML 4 KOM  lok 209 
 4H  ML 5 PLM  lok 211 
 4H  ML 6 VEO  lok 213 
 4H  ML 7 VRT  lok 215 

Verwachte eindtijd: 14.30 uur 
Meenemen: Mondkapje voor in de bus, pen en papier, kleding die vies mag worden 
en een setje reserve kleding, lunchpakket. 

 
08:15 4V: ontvangst in een lokaal. Daarna in de bus voor de Poldersport in de Kwakel.  
 4tV ML 1 KPR  lok 305 
 4V  ML 2 LFD  lok 307 
 4V  ML 3 RRL  lok 309 
 4V  ML 4 SPO  lok 311 

 
Verwachte eindtijd: 14.30 uur 
Meenemen: Mondkapje voor in de bus, pen en papier, kleding die vies mag worden 
en een setje reserve kleding, lunchpakket. 

 
09:00 5V ML 1 BRS: ontvangst bij de klimmuur.  
 Adres: Spaarndamse weg 120b, Haarlem.  
 Verwachte eindtijd: 10:30 uur. 
 Meenemen: drinken, sport kleding en gymschoenen voor binnen  
 
08.15  klas 2tV, 2Hc, 2He, 2tMa: ontvangst in een lokaal. 

Om 08:50 uur op de fiets naar Surfschool Surfana voor Beachgames.    
Adres: Boulevard Barnaart 27, Zandvoort (naast strandtent Rapa Nui).  
Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het strand. Mochten de leerlingen met de 
docenten mee willen fietsen dan moeten zij verzamelen om 08:50 uur (met fiets) bij 
de hoofdingang van Het Schoter. Om 09:50 uur verzamelen bij de mentor op het 
strand.  
2tVa TOS   lok 303   
2Hc HGM  lok 305 
2He MAE  lok 307 
2tMa MLL  lok 309 
Verwachte eindtijd op het strand 12:00 uur. De leerlingen mogen op eigen      
gelegenheid naar huis. Als de leerlingen met de docenten mee naar school willen 
fietsen dan kan dat.  
Meenemen: fiets, sportkleding (Schoter T-shirt en zwarte korte broek), lunchpakket, 
drinken, handdoek en zonnebrandcrème. 
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09:00 3M: ontvangst in een lokaal. 
Om 09:45 uur op de fiets naar Bavo beach i.v.m. beach volleybal (Henk van 
Turnhoutpad 4).   

 klas 3Ma PEP    lok  110   
 klas 3Mb ROD lok  111 
 klas 3Mc VEA lok  112 
 klas 3Md JUR lok  113 
 Verwachte eindtijd 12:00 uur. 

Meenemen: papier, pen, sportkleding, drinken en fiets. 
 
09.00  2tHa, 2Hd, 2Mb: ontvangst in een lokaal.  

Om 09:50 uur op de fiets naar Surfschool Surfana voor Beachgames.  
Adres: Boulevard Barnaart 27, Zandvoort (naast strandtent Rapa Nui).  
Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het strand. Mochten de leerlingen met de 
docenten mee willen fietsen dan moeten zij verzamelen om 09:50 uur (met fiets) bij 
de hoofdingang van Het Schoter. Om 10:50 uur verzamelen bij de mentor op het 
strand.  
2tHa BRC  lok 303   
2Hd KUI/DRR lok 305 
2Mb LAC  lok 307 
Verwachte eindtijd op het strand 13:00 uur. De leerlingen mogen op eigen      
gelegenheid naar huis. Als de leerlingen met de docenten mee naar school willen 
fietsen dan kan dat.  
Meenemen: fiets, sportkleding (Schoter T-shirt en zwarte korte broek), lunchpakket, 
drinken, handdoek en zonnebrandcrème. 

 
10:00 4Ma en 4Mb: ontvangst bij Fletcherhotel Spaarnwoude. 
 Adres: Oostbroekerweg 17, Velsen-Zuid. 

Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar Spaarnwoude. Mochten leerlingen met 
de docenten mee willen fietsen, dan moeten zij om 09:15 uur (met fiets) verzamelen 
bij de hoofdingang van Het Schoter. Om 10.00 uur verzamelen bij de mentor in 
Spaarnwoude. 
4M  ML 1  GRO  

 4M  ML 2  BOR  
Verwachte eindtijd is 12:00 uur. De leerlingen mogen op eigen gelegenheid naar huis. 

 Om 17:30 uur BBQ op school. 
Meenemen: fiets, sportkleding/ kleding die nat en vies mag worden, lunchpakket, 
drinken, handdoek en zonnebrandcrème. 

 
10:30 5H: ontvangst in een lokaal. 
 Introductie met de mentor. Aansluitend Profielwerkstukdag. 
 5H ML 1 BEJ SB1 
 5H ML 2 HUI SB2 
 5H ML 3 PEA SB3 
 5H ML 4 PIJ SB4 
 5H ML 5 VSR SB5 
 Aansluitend BBQ op het schoolplein voor het hoofdgebouw. 
 Verwachte eindtijd 19:00 uur. 

Meenemen: pen en papier, laptop, lunchpakket, al het materiaal dat je nodig hebt 
voor je pws. 
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10:30 3H: ontvangst in lokaal. 
Om 11.15 uur op de fiets naar Bavo beach i.v.m. beach volleybal (Henk van 
Turnhoutpad 4) 
3THa DON  lok 203 

 3Hb SIT  lok 205 
 3Hc VZB/KEL lok 207 
 3Hd JSS  lok 209 
 3He IPE  lok 211 

Verwachte eindtijd 13:30 uur. 
Meenemen: pen en papier, lunchpakket, fiets, sportkleding. 

 
10:30 5V ML 2 KRZ: Ontvangst bij de klimmuur.  
 Adres: Spaarndamse weg 120b, Haarlem.  
 Verwachte eindtijd: 12:00 uur. 
 Meenemen: drinken, sport kleding en gymschoenen voor binnen.  
 
11:00 klas 1: ontvangst in de aula.  

Hernieuwde kennismaking met klas en mentor, rooster uitdelen, mentoractiviteiten.  
Verwachte eindtijd 16:00. 
Meenemen: tas, pen en papier, lunchpakket. 

 
11.00  2Vb, 2Hb, 2Mc: Ontvangst in een lokaal. 

Om 11:50 uur op de fiets naar Surfschool Surfana voor Beachgames. Adres: 
Boulevard Barnaart 27, Zandvoort (naast strandtent Rapa Nui).  
Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het strand. Mochten de leerlingen met de 
docenten mee willen fietsen dan moeten zij verzamelen om 11:50 uur (met fiets) bij 
de hoofdingang van Het Schoter. Om 12:50 uur verzamelen bij de mentor op het 
strand.  
2Vb WIA  lok 303   
2Hb BRI  lok 305 
2Mc SMP  lok 307 
Verwachte eindtijd op het strand 15:00 uur. De leerlingen mogen op eigen      
gelegenheid naar huis. Als de leerlingen met de docenten mee naar school willen 
fietsen dan kan dat.  
Meenemen: fiets, sportkleding (Schoter T-shirt en zwarte korte broek), lunchpakket, 
drinken, handdoek en zonnebrandcrème. 

 
12:00 3V: ontvangst in lokaal, om 12.45 uur op de fiets naar Bavo beach i.v.m. beach 

volleybal (Henk van Turnhoutpad 4) 
 3TVa RMP  lok 203 
 3Vb YZN  lok 205 
 3Vc JON  lok 207 

Verwachte eindtijd 15:00 uur. 
Meenemen: pen en papier, lunchpakket, fiets, sportkleding. 

 
12:00 5V ML 3 KAH: Ontvangst bij de klimmuur.  
 Adres: Spaarndamse weg 120b, Haarlem.  
 Verwachte eindtijd: 13:30 uur. 
 Meenemen: drinken, sport kleding en gymschoenen voor binnen, evt. lunch  
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13:00 4Mc en 4Md: ontvangst bij Fletcherhotel Spaarnwoude. 
 Adres: Oostbroekerweg 17, Velsen-Zuid. 

Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar Spaarnwoude. Mochten leerlingen met 
de docenten mee willen fietsen, dan moeten zij om 12:15 uur (met fiets) verzamelen 
bij de hoofdingang van Het Schoter. Om 13.00 uur verzamelen bij de mentor in 
Spaarnwoude. 
4M ML 3  BRH  

 4M ML 4  NIM  
 Verwachte eindtijd is 15:00 uur. De leerlingen mogen op eigen gelegenheid naar huis. 

 Om 17:30 uur BBQ op school. 
Meenemen: fiets, sportkleding/ kleding die nat en vies mag worden, lunchpakket, 
drinken, handdoek en zonnebrandcrème. 

 
17:30  4M, 5H, 6V  
 BBQ op school. 

4M ontvangst op het schoolplein van Schoter Buiten. 
 5H ontvangst op het schoolplein van het hoofdgebouw. 
 6V ontvangst op de patio. 

Verwachte eindtijd 19:00 uur. 
 

woensdag 19 augustus 

Aanvang lessen. 
5H PWS-dag. Geen les volgens rooster. 

15.30  Begeleidingstijd profielwerkstuk. 
         

donderdag 20 augustus 

Schoolfotograaf            
3M  Extra introductie met kleine BBQ. Geen les volgens rooster. 
5H Aanvang lessen volgens rooster. 

15.30  Begeleidingstijd profielwerkstuk. 
      

vrijdag 21 augustus 

Schoolfotograaf. 
15:30 5H Begeleidingstijd profielwerkstuk. 
 
 


