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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:

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
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Het Schoter daagt je uit en kleurt je leven

Uitdagend vwo
projectonderwijs

Opstroomklassen
bieden kansen

Het Schoter is  
sportief en creatief

Het Schoter
leert jou leren!

Tweetalig onderwijs  
op alle niveaus
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Dit is het schoter

Dé uitdagende route 
naar je vervolgstudie
Het Schoter is een middelgrote,  

veilige kwaliteitsschool voor  

tweetalig vwo, vwo, tweetalig havo, 

havo, tweetalig mavo en mavo. 

Onze school heeft een sterke pedagogische  
en onderwijskundige visie. Zo kun je op een  
veilige manier met en van elkaar 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 een uitdagend en breed onderwijsaanbod.

Het Schoter heeft

◆ een persoonlijke benadering
◆ een sterke eigen onderwijskundige  

en pedagogische visie 
◆ tweetalig onderwijs voor vwo, havo en mavo 
◆ Cambridge Engels voor alle leerlingen 
◆ eindexamen in de vakken  

sport, drama en tekenen 
◆ de opstroomklas voor de betere  

mavo- en havoleerling 
◆ talentbegeleiding op maat 
◆ de sportklas in jaar 1, 2 en 3 
◆ de theaterklas en de kunstklas

WElke OpleidiNg pAst bij Jou?
Ben jij nieuwsgierig?

Tweetalig vwo, havo of mavo

Oepssss... dan wordt leren lastig!

Heb je een vwo, havo of mavo advies?

Is een internationale carrière iets voor jou?

Wil jij meer dan de helft van  
de lessen in het Engels volgen?

Ben jij een doorzetter?

Kijk op een andere school voor  
onderwijs dat echt bij jou past.

Het Schoter heeft uitdagend  
onderwijs op mavo, havo en vwo. 

Ook hebben we opstroomklassen voor 
mavo/havo en havo/vwo.

Och, van fouten maken leer je juist heel veel. Opnieuw proberen?

Houd jij van een uitdaging?

jA
neE

neE

jA

jA

jA

jA

neE

neE

neE

neE

jA

jA

HET Schoter daAgT je uit en klEurt je lEven

De onderwijskundige visie 
van Het Schoter
Op Het Schoter zien we het als onze voornaam-
ste taak om alle leerlingen goed voor te bereiden 
op de rest van hun leven. Dat betekent dat we alle 
leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden om zich 
als persoon te ontwikkelen, dat we hen optimaal 
uitdagen tot een leven lang leren en dat we hen 
willen voorbereiden op het functioneren in een 
complexe en multiculturele en internationale 
omgeving. Die opdracht komt terug in de wijze 
waarop we onze onderwijskundige visie, onze 
pedagogische visie en onze burgerschapsvisie 
hebben geformuleerd.

Onze onderwijskundige visie 
Met onze visie op leren, die erop gericht is om 
leerlingen uit te dagen steeds het beste uit zich-
zelf te halen, sluiten we nadrukkelijk aan bij wat 
we uit de cognitieve psychologie weten over hoe 
mensen leren en bij wat aantoonbaar werkt in  
het onderwijs. We werken nadrukkelijk evidence  
informed. Daar vloeit uit voort dat we leerlingen 
een gedegen kennisbasis meegeven, dat we aan-
dacht besteden aan reflectie op alle niveaus en dat 
we leerlingen in toenemende mate ruimte geven 
om bewust eigen keuzes te maken. Onze visie be-
rust op drie pijlers en is tot stand gekomen door 
input van het docententeam. De drie pijlers zijn:
1. Oog voor kennis verwerven
2. Oog voor reflectie
3. Oog voor autonomie

Wij geloven dat wij met onze aanpak op een posi-
tieve wijze bijdragen aan het leren en ontwikkelen 
van leerlingen en collega’s. De drie pijlers zullen 
de komende schooljaren in samenspraak met 
leerlingen en docenten nader uitgewerkt worden.

Op Het Schoter hebben wij oog voor:  
Kennis verwerven
Om succesvol kennis op te bouwen en tot leren 
te komen zorgen we ervoor dat het werkgeheugen  

niet overbelast en tegelijkertijd wel optimaal 
gebruikt wordt. In ons onderwijs houden we er 
rekening mee dat een expert anders denkt dan een 
beginner en dat beiden eerst voorkennis nodig 
hebben om nieuwe kennis te kunnen koppelen. Je 
wordt daarom veelvuldig in de gelegenheid gesteld 
om, samen en alleen, te oefenen in verschillende 
contexten.

Reflectie
Reflectie is volgens ons onmisbaar voor de ont- 
wikkeling van het vermogen tot zelfsturing. Door in 
verschillende fases van het leerproces te reflecteren 
op hoe en wat er geleerd wordt, krijg je grip op  
het denken, op waar je staat, op waar je naartoe 
wilt werken. Naast zelfreflectie is feedback een 
krachtige interventie die denken bevordert. We  
bouwen in ons onderwijs dan ook expliciet en veel-
vuldig momenten in voor feedback en reflectie.

Autonomie
Bij deze pijler gaat het erom dat we voldoende keu-
zemogelijkheden bieden en dat we leerlingen erop 
voorbereiden om in toenemende mate zelf keuzes 
te maken en eigenaarschap te geven over het eigen 
leerproces. Dat doen we vanuit de wetenschap dat 
eigenaarschap de zelfstandigheid, de intrinsieke 
motivatie en het zelfvertrouwen bevordert.

De schoolleiding van Het Schoter
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DE PedagOgischE Visie van HEt Schoter

Oog voor jou, de ander  
en de omgeving
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 kunt 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- en leefklimaat 
Van een schouderklopje als je 
iets goed doet tot een staande 
ovatie bij je diploma-uitreiking. 

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.

Op  
Het Schoter

is ruimte voor verschil  
en gaan we respectvol met  

elkaar om. Alleen komen wij ver, 
maar samen komen wij verder.

Op Het Schoter
◆ 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.

Op het vwo bieden we uitdagend  
onderwijs. Dat doen we door te werken 
met vakoverstijgende projecten. Tot en  
met de derde klas zijn de projecten een  
vast onderdeel van het lesprogramma.

Leerlingen leren onderzoeksvaardigheden toe 
te passen. Op ons vwo wordt nieuwsgierig-
heid steeds opnieuw uitgedaagd. Je krijgt een 
grote opdracht waarvoor je van alles moet 
onderzoeken om een antwoord te formule-
ren. Het 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 ons project- 
onderwijs leer je actief, binnen én buiten.

Is er nog twijfel over het ene of het  
andere niveau? Dan is de opstroomklas  
een goede 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 bij jou past.

Uitdagend vwo

Actief binnen en buiten  
leren: dat is ons 
onderwijs op het vwo

Opstromen is een kans

Opstroomklassen 
mavo/havo en havo/vwo
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Ben jij een echte globetrotter? Wil je 
steengoed worden in Engels? Heb je  
zin in een grensverleggende uitdaging? 
Dan is een tweetalige opleiding op  
Het Schoter iets voor jou! Tweetalig  
onderwijs op Het Schoter betekent dat  
je veel van je lessen in het Engels krijgt 
én dat we je voorbereiden op een actieve 
rol in een internationale samenleving.

De onderbouw
In de onderbouw volg je het grootste deel van  
je vakken in het Engels, leer je uit Engelstalige 
boeken en spreek en schrijf je Engels tijdens  
de les. Ook je toetsen zijn in het Engels. Om 
ervoor te zorgen dat je het Engels daarvoor  
goed genoeg beheerst, krijg je een uur extra  
Engels. Bovendien word je goed begeleid en  
ondersteund door docenten die Engels als  
moedertaal hebben (native speakers), of die  
het Engels zeer goed beheersen.

Maar tweetalig onderwijs is meer. Je leert over 
grenzen heen kijken en volgt een gevarieerd  
en uitdagend programma op intellectueel,  
cultureel en sociaal gebied. Zo ga je regelmatig 
op excursie naar het buitenland, werk je met  
leerlingen uit het buitenland aan projecten, 
doe je mee aan een internationale uitwisseling, 

bezoek je Engelstalige theatervoorstellingen en 
leg je een portfolio aan met allerlei opdrachten 
over Europa en de wereld. Je begint je eerste 
jaar in het TTO met een ‘immersion period’ van 
ongeveer 6 weken. In deze periode krijg je voor 
de vakken die in het Engels worden gegeven 
nog geen toetsen voor een cijfer. Deze periode 
staat in het teken van wennen aan de tweetalige 
leeromgeving. Je docenten en je mentor gaan je 
goed begeleiden om de omschakeling te maken 
om alleen nog in het Engels te communiceren. 
Deze eerste periode wordt afgesloten met het 
brugklaskamp. 

Mavo
Het tweede leerjaar op de mavo staat in het teken 
van het afsluiten van de onderbouw. In twee jaar 
tijd heb je een uitgebreid portfolio aangelegd 
waarin je allerlei opdrachten, reisverslagen, in-
ternationale projecten en ervaringen hebt opge-
nomen. Aan de hand van dit portfolio ga je een 
persoonlijke presentatie maken die in het teken 
staat van je eigen ontwikkeling en interesses.  
Hier kan je laten zien wat je in die twee jaar  
tweetalig onderwijs allemaal gedaan en geleerd 
hebt. Natuurlijk sluiten we het jaar feestelijk af 
met een certificaat uitreiking. 

Havo/vwo
Het doel is om aan het einde van de derde  
klas een internationaal erkend Cambridge  
diploma te halen: het First Certificate in English. 
Je leert hoe je een bevlogen speech schrijft en 
geeft bij de Junior Speaking Contest. En je leert 
tijdens een Model United Nations, hoe je moet 
debatteren over uitdagingen waar de wereld 
tegenwoordig voor staat, zoals het armoede- 
probleem of de vluchtelingencrisis. Van deze  
en alle andere activiteiten die je in het kader  
van Europese en Internationale Oriëntatie  
onderneemt, leg je een digitaal portfolio aan. 

Helemaal aan het eind van het Junior college, 
in de derde klas, doe je mee aan het Cambridge 
Checkpoint exam. Als je dit succesvol afrondt, 
ontvang je een junior certificate. Met al deze  
diploma’s ben jij helemaal klaar voor een  
opleiding of baan waar ook ter wereld!

are you in for 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 verschillende Cambridge-certificaten kunt behalen 

en dat je je ook kunt inschrijven voor de  
sportklas, kunstklas én theaterklas.

Tweetalig onderwijs?

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

Cambridge  
English for  

everyone
Op Het Schoter besteden wij veel  

aandacht aan Engels. Dit betekent dat  
je een uur per week extra Engels krijgt.  

Ook kun je, als je dit wilt, mee- 
doen aan een Cambridge  

exam, passend bij  
jouw niveau.
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Als je van sportieve uitdagingen  
houdt ben je op Het Schoter aan  
het juiste adres. Je kunt in de eerste  
drie leerjaren meedoen aan de  
sportklas, aan interscolaire toernooien  
en je kunt lichamelijke opvoeding  
als eindexamenvak volgen.  
Zo bereid je je perfect voor op  
een sportieve toekomst.

Sportklas: maak kennis met nieuwe sporten
Gedurende de eerste drie jaren van Het Schoter 
kun je vanuit alle opleidingen meedoen aan de 
sportklas. Je krijgt naast de gewone gymlessen 
extra lessen in verschillende soorten sporten, 

zoals surfen, zelfverdediging en klimmen.  
Ook word je alvast voorbereid op het eventueel 
volgen van sport als eindexamenvak. In het  
eerste, tweede en derde jaar heb je 80 minuten 
per week sportklas.

Lichamelijke opvoeding als eindexamenvak
Op elke opleiding van Het Schoter kun je sport 
als eindexamenvak kiezen. Volg je mavo dan 
heet dit vak LO2 en op de havo en het vwo heet 
het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). 

Sportief verder studeren
Als je op Het Schoter op de mavo examen  
hebt gedaan in sport, dan hoef je geen  
toelatingstest te doen voor het CIOS.  
Wil je na de havo of het vwo naar de ALO  
(Academie voor Lichamelijke Opvoeding),  
dan doe je wel toelatingstesten, maar je bent  
wel direct geplaatst als je een 7 of hoger hebt  
voor het vak BSM. Het Schoter heeft een  
convenant met het CIOS en met de ALO en  
er zijn maar vijf scholen in Nederland die  
dit hebben. Dus dat zegt wel iets over de  
sportieve kwaliteiten van Het Schoter. 

Topsporttalentschool
Ben jij een topsporttalent? Dan ben je op  
Het Schoter aan het juiste adres. Samen  
met jou, je ouders en je begeleider van de  

sportclub bekijken we wat je nodig hebt om  
sport en school optimaal te kunnen combineren. 
Je wordt begeleid door een topsporttalent- 
coördinator. Als het nodig is, passen we je  
rooster aan of bedenken we een alternatief  
programma voor als je een keer wat langer  
weg bent voor trainingen of wedstrijden. 

Als jE niet de helE dag wilT stilzitTen

Ben jij sportief?

Wist je dat?
Wij veel van onze sportlessen  

geven in de Yvonne van Gennip hal?  
En dat deze gleodnieuwe  
sporthal de modernste in  

de regios is?
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Ben jij graag bezig met het maken  

van theater? Of uit je jezelf graag  

kunstzinnig door te tekenen,  

schilderen of fotograferen?  

Dan biedt Het Schoter een mooi 

en uitgebreid programma. Je kunt  

meedoen aan theatervoorstellingen,  

de theaterklas en de kunstklas.

Theaterklas voor podiumliefhebbers
Houd jij van toneelspelen om daarmee  
mooie verhalen tot leven te wekken? Op  
Het Schoter volg je in de onderbouw het  
vak drama. Maar vind je dit nu heel erg leuk,  
dan kun je in de theaterklas een extra lesuur  
per week drama volgen. Je leert in de theater- 
klas allerlei theatertechnieken én je bent vooral 
veel aan het spelen. Elke periode werk je aan  
een thema. Improvisatietheater of theater op 
locatie zijn hier voorbeelden van.

Kunstklas voor  
echte ‘verbeelders’
Vanaf de brugklas kun je meedoen aan de  
kunstklas. Hier word je uitgedaagd om je  
eigen ideeën te verbeelden met behulp van  
diverse technieken. Tekenen, schilderen,  
fotografie, film, monotype of keramiek  
bijvoorbeeld. Zo werk je alvast aan je  
portfolio voor als je misschien later naar  
een kunst- of designopleiding wilt.

Tekenen en Beeldende Vorming 
als eindexamenvak
In de onderbouw krijg je het vak drama en teke-
nen. In de bovenbouw kun je op de mavo eind- 
examen doen in het vak tekenen. Op havo en vwo 
kun je eindexamen doen in beeldende vorming.

Kleur je leven

Ben jij 
creatief?

Wist je dat?
Het Schoter elke twee jaar  

een Talentenshow organiseert?  
Hier kun je jouw podiumkunsten  

vertonen. Bijvoorbeeld op 
het gebied van dans, zang,  

theater, acrobatiek 
of cabaret.

Wist je dat?
Het Schoter elk jaar  

twee keer een theaterproductie  
maakt? Eén keer speciaal voor 

de onderbouw en één keer 
schoolbreed. Hier kun je  

auditie voor doen.
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