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Voor al je vragen
‘De kinderen uit mijn mentorklas kunnen met al hun 
verhalen en vragen bij mij terecht. En daar maken ze 
veelvuldig gebruik van. Het kan zijn dat een leerling 
iets heel spannend vindt, of thuis niet rustig kan wer-
ken. Sommige leerlingen vinden het moeilijk om nieu-
we vrienden te maken. Het komt ook voor dat iemand 
een probleem heeft met een docent. Dan werken we 
samen aan een oplossing. Daarnaast voer ik tijdens 
het schooljaar sowieso een aantal mentorgesprekken, 
met zowel de kinderen als de ouders.’ 

Op Het Schoter heeft iedere brugklas een eigen mentor. 
De mentor begeleidt je en biedt hulp waar nodig. Met welke 

vragen kun je bij zo’n mentor terecht? We vragen het Annemarie 
Alberts, docent Nederlands én mentor van een brugklas. 

Hier kan en mag je echt

                jezelf zijn!
Een brugklasmEntor vertElt:

Ammar: ‘De boeken en toetsen 
zijn op vwo-niveau. Op het 
rapport krijgen we straks twee 
cijfers voor ieder vak. Het ene 
cijfer op havo-, het andere op 
vwo-niveau. Ik vind zo’n op- 
stroomklas een goede oplos-
sing: gaat dit jaar goed, dan kan 
ik volgend jaar opstromen naar 
het vwo. Gaat het iets minder, 
dan wordt het havo. Vind ik  

ook prima. Dan heb ik het in 
ieder geval geprobeerd.’

Noor: ‘Ik ben ook blij met de 
opstroomklas. Het Schoter  
is de enige middelbare school  
in de buurt die dit heeft.  
Ook voor kinderen met een 
mavo/havo-advies. De mentor 
vertelde dat meestal de ene 
helft na het opstroomjaar voor 

Dubbeladvies?  
de opstroomklas is  

dé oplossing 

Krijg je straks een  
mavo/havo-advies?  
Of havo/vwo? Bij  
Het Schoter kun je dan  
in de brugklas kiezen  
voor een ‘opstroomklas’. 
Na een jaar weet je dan 
welk niveau het beste  
bij jou past. 

Noor en Ammar kozen dit 
jaar voor de opstroomklas 
havo/vwo. Hoe bevalt ze 
dat? En hoe werkt het?

Annemarie
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‘Als je uit groep 8 komt, is zo’n middelbare 
school in het begin best wennen. Groot en  
heel druk in de pauzes. Maar je vindt hier heel 
snel de weg. Ook nieuw: je moet iedere dag 
huiswerk gaan maken, een uurtje per dag ge-
middeld. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar  
daar helpen we je wel bij. Wat ik mooi vind:  
op Het Schoter kan en mag je echt jezelf zijn.  
Of je haar nu paars is of kortgeschoren, of  
je nu gek bent van een rapper of Mart  
Hoogkamer, het maakt niks uit. We zijn hier 
allemaal gelijk. Dat proberen wij als docenten 
ook extra te stimuleren. De sfeer op Het Schoter 
is daardoor echt gemoedelijk en gezellig!’ 

Vind jouw match
Welke brugklas past bij jou?

Op Het Schoter kun je eindexamen doen op  
vwo, havo of mavo. 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 en dat je je ook kunt inschrijven voor de  

sportklas, kunstklas én theaterklas.

mavo advies

mavo

tweetalig 
mavo

extra 
certificaten
Engels

havo advies

havo

tweetalig 
havo

FCE +
IB certificaat

vwo advies

vwo

tweetalig 
vwo

CAE +
IB certificaat

mavo/havo
advies

mavo 
opstroom klas

Les en 
toetsen op 
havo niveau

tweetalig 
havo

havo/vwo
advies

Les en 
toetsen op 
vwo niveau

CAE +
IB certificaat

havo 
opstroom klas

tweetalig 
vwo

Dubbeladvies?  
de opstroomklas is  

dé oplossing 

havo kiest, en de andere voor vwo. Je  
kunt ook eerst havo doen, en daarna  
alsnog vwo. Ik ga dit jaar gewoon  
ontdekken wat het beste bij me past!’ 

Ammar: ‘Of het moeilijk is, zo’n opstroom-
klas? Het is goed te doen, minder zwaar 
dan ik had verwacht. Wiskunde bijvoorbeeld 
valt me erg mee, al vond ik het lastig hoe 
zo’n passer nou precies werkt.’

Noor: ‘Maar aardrijkskunde vind ik 
dan weer wel moeilijk. Het huiswerk?  
Dat valt wel mee. Het is niet superveel.  
Na een uurtje, soms twee, ben ik wel klaar.  
Je moet trouwens wel goed plannen,  
anders loop je snel achter.’ 

Noor & Ammar
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Juliette: ‘In groep 8 kregen we wel Engelse 
woordjes, maar verder niet. In het Engels praten 
vond ik toen nog best moeilijk. Maar dat leer 
je hier heel snel. En het is fijn dat de tweetalige 
klassen niet zo groot zijn, ik zit met zestien 
andere kinderen. Dan kan de docent je wat meer 
aandacht geven, als je wilt.’ 

Shuna: ‘In het begin van de brugklas pakken de 
docenten het rustig aan. Niet alles moet meteen 
in het Engels, je kunt nog dingen in het Neder-
lands vragen. Maar voor je het weet, praat je heel 
makkelijk Engels met elkaar. Behalve natuurlijk 
bij de vakken Frans, Duits en Nederlands, haha.’ 
 

‘Engels praten leer
  je hier heel snel’

Op Het Schoter kun je kiezen voor tweetalig 
onderwijs, oftewel TTO. Of je nou vwo  
doet, havo of mavo. De meeste vakken volg 
je dan in het Engels. Moeilijk? Welnee, 
zeggen Shuna (3 mavo) en Juliette (2 havo). 
‘TTO is erg leuk om te doen!’

Het Schoter is twEetalig

kies jij voor  tweetalig onderwijs? 
Het Schoter is de enige school waar je tweetalig onderwijs kunt krijgen 

op het vwo, de havo én de mavo. 
 

De eerste zes weken noemen we de ‘immersion period’: dan kun  je wennen aan het Engels. Voor de vakken 
die we in het Engels geven krijg je wel  toetsen, maar nog geen cijfer. 
 

Je gaat op excursie naar het buiten- land, werkt aan projecten met buitenlandse leerlingen en je doet mee aan een internationale uitwisseling. 

Mateo & Juliette

Superhandig

Juliette: ‘Dat ik nu veel beter Engels kan, vind ik ook 
handig met films: als we thuis naar een Engelse 
film kijken, moet van mijn zusje van 11 per se de 
ondertiteling aan. Van mij hoeft dat niet, ik kan 
het Engels gewoon volgen. En als ik nu zelf Engels 
praat, klink ik niet meer als zo’n Nederlander.’ 

Shuna: ‘Ik raad alle kinderen aan om voor twee- 
talig onderwijs te kiezen. Als je van reizen houdt  
en graag op vakantie gaat, is het wel chill als  
je goed Engels kunt. Dan kun je met iedereen 
praten. En ik weet nu dat Engels een leuke,  
best makkelijke taal is.’ 



Wil je meer weten over hoe het  
er nu echt aan toe gaat op  
Het Schoter? Download 
dan onze brugklasapp.  
Brugklascoördinator 
Teun de Groot, een  
van de makers van de  
app, vertelt er meer over. 

‘In de app vind je filmpjes en  
informatie die jou en je ouders een  
goed beeld geven van wie we zijn en  
wat we jou te bieden hebben. Zoals het 
tweetalig onderwijs, de vakoverstijgende 
projecten op het vwo, onze sportklas en de theater-  
en kunstklassen. Ook leggen we uit wat opstroom-
klassen zijn: handig als je straks een mavo/
havo-advies krijgt, of een havo/vwo-advies. 

We zijn vorig jaar met de app begonnen.  
Kinderen mochten ons toen natuurlijk niet of 
nauwelijks bezoeken. Daarom hebben we ons toen 
gepresenteerd via deze app. Een groot succes, de 
app werd meer dan 500 keer gedownload.’ 

‘Naast deze app doet Het Schoter ook veel op 
Facebook en Insta. Daar vind je veel foto’s, bijvoor-
beeld van het brugklaskamp, acties, een sportdag, 
feesten, noem maar op. Dat geeft kinderen ook 
een goed beeld van de leuke dingen die we hier op 
school met elkaar doen.’

In onze brugklasapp  kom je veel te weten over  onze school

1     Zoek in de appstore  
naar ‘Brugklasapp’

2   Vul in het scherm in ‘Het Schoter’, 
dan vind je onze app

3 Tik op de onderwerpen waar je meer  
over wilt weten, zoals ‘Sportklas’, ‘VWO’  

       of ‘schrijf je in voor een proefles’

Zo download je de  
brugklasapp van Het Schoter:

Mateo & Juliette

TEUN

Meer kinderen  
kiezen voor TTO
Mateo en Timo zitten allebei in  
4 havo. Na drie jaar TTO zijn ze nu 
klaar met hun ‘Junior College’.

Waarom kozen jullie in de brugklas  
voor TTO? 
Timo: ‘Ik wil later graag naar het  
buitenland. Dan is het heel praktisch als 
je goed bent in Engels.’
Mateo: ‘Mijn ouders spreken thuis Engels, 
dus voor mij was deze keuze sowieso wel 
logisch. En op Insta, Facebook, TikTok 
en Youtube gaat ook steeds meer in het 
Engels.’ 

Hoe beviel tweetalig onderwijs de  
eerste drie jaar? 
Timo: ‘Behalve Nederlands, Frans en Duits 
kregen we alle vakken in het Engels. Dat 
went best snel. Steeds meer kinderen kie-
zen hier voor tweetalig onderwijs, ook op de 
mavo. Goed dat Het Schoter dat aanbiedt.’
Mateo: ‘Aan het eind van de derde rond 
je het Junior College af met een Cam-
bridge-eindtoets. Die is best lastig. Als je 
die haalt, mag je ook in de vierde en vijfde 
TTO doen. Zo’n Cambridge-diploma is heel 
waardevol en wereldwijd erkend.’

Tip
Check op onze website het 

filmpje van Edith en  
Marit, waarin ze vertellen 

over hun TTO-stage  
in Hawaï.
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Theaterklas 
voor podiumdieren

Steel jij straks de show op Het Schoter?

Mirjam: ‘Ik hou ervan om op het toneel te staan. 
Nee, dat vind ik zeker niet eng. De musical in 
groep 8 vond ik ook supervet. Op Het Schoter 
krijg je sowieso al het vak drama, of je nou kiest 
voor vwo, havo of mavo. De kinderen die acteren 
echt leuk vinden, kunnen daarnaast een uur 
per week naar de theaterklas. Dat is een mooie 
aanvulling.’

Shannon: ‘We gaan dit jaar werken aan twee  
grote voorstellingen. In de brugklas deden we 
veel acteeroefeningen. Dan moest je bijvoorbeeld 
een klein stukje acteren,  
of samen impro- 
viseren. 

Dat is altijd lachen, want de ander moet dan mee 
in wat jij zegt. Ik begon een keer als deftige dame 
en eindigde zogenaamd in een ziekenhuis waar ik 
een dansje moest doen. Cijfers? Nee, die krijgen 
we niet, theaterklas is echt alleen voor de leuk.’

Mirjam: ‘Vaak kun je een groepje kiezen waar 
je samen een voorstelling mee moet bedenken. 
Meestal ga ik met Shannon, want wij zijn goede 
vriendinnen. Laatst bedachten we iets met girl 
power en horror-meisjes.’

Shannon: ‘Dat kozen we nadat we een workshop 
hadden gekregen van acteurs van Stage Fight. Zij 
leerden ons hoe je goed kunt nepvechten op het 
podium. Je slaat iemand bijvoorbeeld hard in zijn 
gezicht, zogenaamd dan. Je moet dan zorgen 
dat je hem net niet raakt en tegelijk een harde 
klap geven op je borstkas. Dan lijkt het heel echt. 

Probeer maar eens! Nephuilen kan ik nu ook. 
Je moet gewoon aan iets heel zieligs denken, 

dan komen de tranen vanzelf.’ 

Mirjam: ‘Ik kijk nu op tv goed naar 
hoe mensen precies acteren. Zoals bij 
Friends. Heel knap dat die acteurs hun 
lachen kunnen inhouden. Dat vinden 
wij nog wel eens moeilijk, haha.’

Nephuilen? Geen probleem. 

Lekker hard schreeuwen als dat 

hoort bij je rol? Vooral doen! 

Als je van acteren houdt, moet 

je zéker naar de theaterklas. 

Dat deden Shannon en Mirjam 

(nu in 2 vwo) vorig jaar ook. 

Houd jij van theater?
Dan wil je dit vast weten!  

    Op Het Schoter: 
... is drama een eindexamenvak 
    op vwo, havo en mavo.
... is drama een vak in de brugklas
... kun je meedoen aan echte
    theaterproducties
... kun je in klas 1, 2 en 3 meedoen
    in de theaterklas

SHANNON 
& 

miRjam
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Tristan: ‘Op de basisschool tekende ik 
altijd al, dus ik was blij dat je op Het 
Schoter niet alleen het vak tekenen krijgt, 
maar daarbij ook de kunstklas kunt doen. 
Een uurtje per week.’ 

Nordin: ‘Mijn broer en ik tekenen ook altijd 
al. De laatste tijd veel superhelden. Je kunt de 
kunstklas doen vanaf de brugklas tot de derde.’

Arvin: ‘En je mag ermee stoppen wanneer je 
wilt. Je kunt sowieso altijd een keertje komen 
kijken. Je kunt je eigen opdrachten doen. Van 
striptekenen tot keramiek, van posters maken 
tot een portret schilderen. Je krijgt er geen cijfer 
voor. Maar als je wilt kan je wel meedoen aan 
wedstrijden, soms ook met andere scholen.’
 

Supercreatief?  
Niet nodig
Tristan: ‘In de kunstklas 
leren ze je hoe je echt 
goed naar iets moet kij-
ken, zodat je het daarna 
beter kunt natekenen.  
Bijvoorbeeld een stand-
beeld. We gingen vorig jaar 
naar een park in Haarlem, 
waar we standbeelden 
gingen natekenen. Hoe heeft 
die kunstenaar dat gedaan? 

Met heel precies die armspieren en aderen?  
Best moeilijk. We leren dan technieken hoe  
je zo’n beeld toch goed op papier krijgt.’ 

Arvin: ‘We doen hier echt hele gave  
dingen. Er komt een striptekenaar en  
we gaan naar musea toe. Wat ik ook leuk 
vind, is dat mijn klasgenoten net zoveel 
van bijvoorbeeld tekenen en schilderen 
houden als ik.’ 

Nordin: ‘Je hoeft echt niet supercreatief 
te zijn voor de kunstklas. Het belang-
rijkste is dat je het leuk vindt. In de 
kunstklas hebben ze superveel  
materialen, we kregen een mooi 
schetsboek, je kunt meteen  
beginnen!’ 

Ben je gek op tekenen en schilderen? Zie 
je graag een striptekenaar in actie? 
Dan is de kunstklas echt iets voor jou.  
Tristan (2 havo) en de broers  
Arvin (2 vwo) en Nordin (2 havo)  
vinden de kunstklas het  
‘leukste uurtje van de week’.

   In de Kunstklas
maken we echt gave dingen

GeEf kleur aAn je lEven

Houd jij van theater?
Dan wil je dit vast weten!  

    Op Het Schoter: 
... is drama een eindexamenvak 
    op vwo, havo en mavo.
... is drama een vak in de brugklas
... kun je meedoen aan echte
    theaterproducties
... kun je in klas 1, 2 en 3 meedoen
    in de theaterklas

NORDIN

Schoter xpress  7



Berlinde: ‘Je werkt met elkaar telkens  
negen weken aan een project. Waar je vanuit 
verschillende vakken aan werkt. In je team  
doe je bijvoorbeeld onderzoek, bedenk je  
oplossingen, schrijf je een verslag en  
presenteer je dat.’

Tamar: ‘Zo gaan we nu werken aan een  
opdracht voor PWN Waterleiding- 
bedrijf Noord-Holland, hoe  
mensen water kunnen besparen. 
Vorig jaar hebben we een krant 
gemaakt. Bij Nederlands  
leerden we hoe je verschillen-
de soorten artikelen schrijft. 

En hoe je mensen interviewt. We moesten ook 
de vormgeving van de krant doen, dat is nog 
best moeilijk. Toen we de krant hadden geprint, 
zag het er heel echt uit.’

Hoe leef je op Mars? 
Berlinde: ‘Voor een ander project moesten we 

bedenken hoe je kunt leven op Mars. Vanuit 
drie invalshoeken: maatschappij, 

kunst & cultuur en wetenschap. 
Dus hoe je bijvoorbeeld aan 

drinkwater en zuurstof komt; 
hoe je een eigen taal kunt 
bedenken; wat je moet doen 
als er helemaal geen zwaarte-
kracht is. We hadden allerlei 
oplossingen, zoals planten 

voor extra zuurstof.’

Tamar: ‘Sommige kinderen  
maakten een kijkdoos, anderen  

een mindcraft-wereld die Mars moest  
voorstellen. Heel leuk!’

Levi: ‘In de brugklas is onze eerste opdracht om voor 
het Teylers Museum nieuwe dingen te bedenken, omdat 
er zogenaamd kostbare spullen uit het Museum zijn 
gestolen. Daar gaan we aan werken vanuit de vakken 
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands. 
In ons groepje hebben we net de taken verdeeld: je kon 
tijdsbewaker zijn, voorzitter, notulist of criticus.’

Vakoverstijgende
projecten op het vwo

Het Schoter daagt je extra uit... als je dat wilt

Op het VWO werken we met vakoverstijgende projecten. Tot en met de derde  
van Het Schoter zijn de projecten een vast onderdeel van het lesprogramma.  
Je werkt alleen of in een groepje aan de opdrachten. Berlinde en Tamar (2 vwo)  
bijvoorbeeld maakten al een echte krant en bedachten hoe je kunt leven op Mars.  
En brugklasser Levi vertelt over zijn eerste ervaringen met projecten. 

Levi
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Leuker dan stilzitten
Berlinde: ‘We hebben de projecten gewoon  
tijdens de normale vakken, dus het kost  
je geen extra tijd. Het is véél actiever dan  
stilzitten aan een tafeltje en naar een  
docent luisteren. Soms help je ook bedrij- 
ven. Het Haarlems Dagblad vroeg ons  
hoe ze meer jonge lezers kunnen trekken; 
voor hen bedachten we een schrijfwedstrijd  
voor jongeren.’ 

Brugklassers  
helpen bedrijven 

Met welke vragen van bedrijven gingen  
vwo-brugklassers van Het Schoter aan de slag? 
Een paar voorbeelden:

n de Dierenambulance: hoe kunnen we onze  
vrijwilligers het beste geld in laten zamelen? 

n ABN Amro: hoe kunnen we beter social media  
inzetten in de communicatie met onze medewerkers? 

n het Frans Hals Museum: kunnen jullie een  
expositie maken van de stukken in onze depots?

Feedback van je klasgenoten 
Bas Koster is docent wiskunde en brugklas- 
mentor. Wat vindt hij van de vakoverstijgen-
de projecten op het vwo? ‘De kinderen  
vinden het heel leuk, ook omdat ze zelf  
binnen de projecten veel kunnen kiezen  
wat ze willen gaan doen. Als je meer wilt 
weten over wat je bijvoorbeeld bij biologie 
hebt geleerd over cellen, kun je daar in  
zo’n project meer over uitzoeken. Je leert 
goed samenwerken en onderzoek doen. 
Leerlingen krijgen niet alleen feedback van 
hun docenten, maar ook van hun mentor  
en medeleerlingen. Heel leerzaam!’ 

Vakoverstijgende
projecten op het vwo

Uitdagend
projectonderwijs 
Uitdagend leren voor vwo’ers. Je krijgt (soms  alleen, vaak met een groepje klasgenoten) een  grote opdracht waarvoor je van alles moet  onderzoeken om een slim antwoord te bedenken. Bronnen lezen, mensen interviewen, proefjes  doen, experimenten uitvoeren, en nog veel meer. Daarbij moet je kennis uit veel verschillende  vakken - zoals aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands - toepassen en combineren. Zo leer  je zoals je dat later op de universiteit ook doet.  En omdat veel opdrachten van bedrijven komen, leer je meteen wat zo’n bedrijf doet en hoe. 
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Issah: ‘Zelf voetbal ik, maar het leek me wel  
cool om op school nieuwe sporten te proberen. 
Nou, die krijg je heel veel in de sportklas. Bij 
gewone gym krijgen we vaak hockey, voetbal,  
atletiek of honkbal. 

Op zich best leuk maar ik wilde juist graag ook 
andere sporten doen, zoals karate en lacrosse.’

Eline: ‘Ik ook. De sportklas is heel afwisselend. 
Of je goed moet zijn in sport? Nee hoor.  
De docenten verwachten wel iets meer van  
je, dat je gemotiveerd bent en actief meedoet.  
Na drie jaar sportklas kun je doorgaan met  
BSM of LO2, dan ga je ook eindexamen doen in  
sport. Ik weet nog niet of ik dat ga doen,  
dat zie ik dan wel weer. Je moet dan ook  
sportles geven aan brugklassers, voor als je  
later zelf sportdocent wil worden. Of ik dat 
wil, weet ik nog niet.’

ALS je niet de hele dag stil wilt zitten

Bij het  
vak BSM sport  

je niet alleen heel  
veel, maar leer je ook meer  
over de theorie achter al die  

sporten. Ook leer je hoe je kunt  
samenwerken in een groep, elkaar  

feedback kunt geven, video- 
analyses maakt van 

sporters, en nog 
veel meer.

Heel veel nieuwe
sporten in

de Sportklas

Even flink uitrazen na 
een lange schooldag,  
je hoofd helemaal leeg  
maken. Issah en Eline 
(allebei 2 havo) hebben 
er geen spijt van dat ze  
in de brugklas kozen  
voor de sportklas. 

ISSAH,  
NIJNE & ELINE

10  Schoter xpress



Issah: ‘Ik ook niet. Ik wil er later wel op  
letten wat ik verdien, want ik wil wel graag  
rijk worden, haha. En als trainer bij een  
amateurclub verdien je volgens mij niet  
zo heel veel.. O ja, ik vind het ook leuk dat  
je in de sportklas ook met leerlingen sport  
van de mavo en het vwo. Ik kan het ieder  
kind aanraden!’

Welke sporten doe je 
in de sportklas?  
Als je in de brugklas van Het Schoter voor  
de sportklas kiest, doe je sporten die je  
niet krijgt bij de gewone gymlessen.  
Je kunt clinics volgen in onder andere  
karate, surfen, zelfverdediging, klimmen,  
kickboksen, snowboarden en lacrosse.

Ben jij een Sportklasser?  Doe hier de test: 
nn  ik vind sporten te geknn  ik heb een goede conditienn  ik kan in een groep werkennn  ik ben een doorzetternn  ik kan goed met aanwijzingen omgaannn  ik ben sportief

Heel veel nieuwe
sporten in

de Sportklas
Sportclinics zijn gaaf
Joost en Nijne doen dit jaar eindexamen havo  
en volgen het vak BSM (Bewegen, Sport en  
Maatschappij), een vervolg op de sportklas. 
Ook zij kozen in de brugklas voor de sportklas.

Joost: ‘Ik ben blij dat ik altijd de sportklas heb 
gedaan. De clinics met al die verschillende sporten 
waren heel gaaf. Bovendien heb ik daardoor veel 
andere leerlingen leren kennen. Ook leuk: je sport 
met kinderen die net als jij ook graag sporten. En de 
docenten die de sportklas geven, vind ik echt goed. 
Ze doen dingen voor en leggen alles goed uit.’

Nijne: ‘Het fijne aan sporten is dat je na school je 
hoofd even helemaal leeg kunt maken. Dat geeft 
weer nieuwe energie. Misschien wil ik later wel 
sportdocent worden, ook daarom heb ik nu voor het 
vak BSM gekozen. En als je bij Het Schoter een goed 
cijfer hebt voor BSM, kun je automatisch door naar 
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.’

NIJNE & JOoST
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www.schoter.nl

Het Schoter
Sportweg 9 • 2024 CN Haarlem
023 - 525 84 91 • info@schoter.nl

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

Het Schoter... 
heeft tweetalig vwo, havo en mavo 
Je volgt vwo, havo of mavo en een groot deel van de lessen in 
het Engels. Je leest en spreekt binnen korte tijd zeer goed Engels 
en je leert over grenzen heen te kijken. Je wordt zo nog beter 
voorbereid op je vervolgstudie en een internationale loopbaan. 

heeft opstroomklassen 
Uniek in Haarlem! Heb je een mavo/havo of een  
havo/vwo advies en op termijn misschien meer in je mars?  
Dan plaatsen we je in 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.

biedt meer examenmogelijkheden 
Op Het Schoter kun je ook examen doen in de vakken sport  
en drama en kunst beeldend. 

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 bieden 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.

is creatief 
Vind jij het leuk om veel te doen aan drama of kun jij goed  
tekenen? Wij bieden op school de kunstklas en de theaterklas 
aan. Naast de gewone creatieve lessen krijg je dan lessen  
waarin jij je extra kunt verdiepen en ontwikkelen in jouw talent!

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:

Kleine open dag 
Woensdag 27 oktober 2021

15.00 - 17.00 uur

Open dagen 
Vrijdag 28 januari 2022

19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 29 januari 2022

11.00 - 13.00 uur

Gastlessen voor  
leerlingen en  

informatie voor ouders 
Op inschrijving via onze website 
Woensdag 17 november 2021
Donderdag 25 november 2021
Donderdag 2 december 2021
Donderdag 13 januari 2022
Maandag 24 januari 2022

19.00 - 20.30 uur 

Be Prepared for TTO
Op inschrijving via onze website 

Maandag 13 december 2021
Donderdag 13 januari 2022 
Woensdag 26 januari 2022

15.30 - 17.00 uur

Informatieavond over 
tweetalig onderwijs voor 

leerlingen en ouders 
Woensdag 15 december 2021

19.00 - 20.30 uur

Voor meer informatie of om  
in te schrijven: www.schoter.nl
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