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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
 
Datum:   10 december 2021 
Kenmerk: 212200194/STB 
Betreft:  Informatieavond TTO 
 
 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op 15 december staat de informatieavond voor het TTO gepland. Hoewel we er ontzettend 
naar uitkeken om iedereen op school te mogen ontvangen, moeten we helaas toch een 
andere draai aan deze avond geven. Gelukkig hebben we genoeg mogelijkheden om er ook 
online een mooie avond van te maken! Graag nodigen we jullie dan ook uit om via een 
laptop, tablet of telefoon alsnog een kijkje te komen nemen. 
 
We hebben voor deze avond een mooi programma in elkaar gedraaid. We geven zes 
verschillende proeflesjes voor de groep 8 leerlingen in twee verschillende rondes. De eerste 
ronde is van 19.00 uur tot 19.30 uur en de tweede ronde is van 19.30 uur tot 20.00 uur. Zo 
krijgen jullie een goed beeld hoe we ons tweetalig onderwijs vormgeven. Loop je warm voor 
art? Of eerder voor history? Kies voor de lessen die je interessant lijken via deze link: 
ttogroep8 - Het Schoter 

Om 20.00 uur start een Q&A. De coördinator en de conrector van de tweetalige afdeling 
zitten voor jullie klaar om alle vragen te beantwoorden en extra informatie te geven.  
 
Fysiek rondlopen door de school zit er nu helaas even niet in. Toch hebben we goed nieuws 
voor alle groep 8 leerlingen. Met onze Schoter-app kom je al heel veel te weten. Zo geven 
Myrthe en Billie een leuke rondleiding door de school en vind je in de app filmpjes over wat 
Het Schoter te bieden heeft. Ga voor meer informatie over de app naar: schoterapp - Het 
Schoter 
 
Met onze online informatieavond en de app bereiden we je zo goed mogelijk voor op een 
start in een tweetalige brugklas. Voorlopig gaan we er bovendien van uit dat de speciale Be 
prepared for tto middagen van 13 en 26 januari wel doorgang kunnen vinden. Hier kun je je 
daarvoor inschrijven: be prepared - Het Schoter   Maar eerst hopen we jullie online te 
ontmoeten op de 15e!  
 
Met vriendelijke groet, 
Brenda Stam 
 
b.stam@schoter.nl  
Conrector 23456 vwo  
Head of the bilingual department 
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