
VEEL LEREN, VEEL KEUZE, VEEL UITDAGING ÉN EEN GOEDE SFEER!

Het Schoter: een veilige kwaliteitsschool voor tweetalig vwo, 
vwo, tweetalig havo, havo, tweetalig mavo en mavo.

‘Vooral de sfeer is zó goed!’ Dat is wat onze leerlingen  
als eerste over Het Schoter zeggen en daar zijn we  
natuurlijk apetrots op. Maar zeker zo belangrijk, vinden  
wij, is dat je op Het Schoter wordt uitgedaagd om veel  
te leren. Als je kiest voor tweetalig vwo, havo of mavo,  
dan krijg je een groot deel van de lessen in het Engels  
en ontwikkel je een brede blik op de wereld. Op ons vwo  
leer je vanaf de brugklas academische vaardigheden aan  
de hand van projectonderwijs, zodat je optimaal wordt  
voorbereid op universitair onderwijs. Uniek zijn de  
opstroomklassen voor de betere mavo leerling en de  
betere havo leerling. En voor al onze leerlingen geldt dat we 
Cambridge Engels aanbieden en volop keuzes bieden op het  
gebied van sport en kunst en cultuur. Het Schoter bruist! 

Wil jij sfeer proeven? Kom dan langs op een van  
de kennismakingsavonden en de open dagen.
Kijk achterop deze flyer wanneer die zijn.

Het Schoter
Het Schoter daagt je uit en kleurt je leven

Download nu onze eigen VO app! 
Deze app is een must-have. Je vindt er informatie over het maken  
van een juiste schoolkeuze. Je krijgt een goed beeld van het 
echte leven in de brugklas op Het Schoter. En je kunt je via  
de app aanmelden voor proeflessen. Super handig!

Tweetalig onderwijs 
op alle niveaus!

SpeciaAl voor jou:

Ook zo nieuwsgierig naar de brugklas?  

Nog even geduld... In de SchoterXpress 

lees je alles wat voor nieuwe brugklassers  

leuk of belangrijk is om te weten.  

Binnenkort wordt dit mini-magazine  

in je klas uitgedeeld. Je kunt hem  

dan ook bekijken op: 

www.schoter.nl

SchoterXpress
SchoterXpress
Het Schoter daagt je uit en kleurt je leven

Dubbeladvies? Dan is de 
opstroomklas dé oplossing!

Alles over onze Sportklas, 

Kunstklas en Theaterklas

De superhandigeSchoter app

Tweetalig onderwijs 
op vwo, havo en mavo 

Uitdagend projectonderwijs 

voor vwo’ers met durf
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Het Schoter...

www.schoter.nl
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023 - 525 84 91 • info@schoter.nl

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:

Open dagen 
Vrijdag 17 februari 2023

19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 18 februari 2023

11.00 - 13.00 uur

Gastlessen voor  
leerlingen en  

informatie voor ouders 
Op inschrijving via onze website 

Dinsdag 15 november 2022
Donderdag 24 november 2022
Maandag 12 december 2022

Maandag 16 januari 2023
Woensdag 25 januari 2023

19.00 - 20.30 uur 

Be Prepared for TTO
Op inschrijving via onze website 
Donderdag 8 december 2022
Donderdag 12 januari 2023 
Woensdag 18 januari 2023

15.30 - 17.00 uur

Informatieavond over 
tweetalig onderwijs voor 

leerlingen en ouders 
Op inschrijving via onze website

Donderdag 1 december 2022
19.00 - 20.30 uur

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


