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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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Jill: ‘Als je van groep 8 naar de middelbare school 
gaat, dan is dat in het begin best een grote over-
gang. Zeker als je geen oudere broer of zus hebt. Ik 
krijg daar als leerlingcoördinator klas 1 veel vragen 
over, ook van ouders. Hoe werkt de sportklas? Wat 
is tweetalig onderwijs? Voelen kinderen zich snel 
thuis op Het Schoter? En ook waarom ik zélf voor 
Het Schoter heb gekozen. Al die vragen zijn heel lo-
gisch. Ik beantwoord ze graag en zo goed mogelijk.’ 

‘We beginnen in de brugklas altijd met een paar 
introductiedagen. Dan ga je met je nieuwe klas op 
stap en doe je allerlei leuke dingen. 

Jij en je ouders kunnen met alle mogelijke vragen bij haar  
terecht: leerlingcoördinator klas 1, Jill Bloemsma. Zij is hét  

aanspreekpunt voor kinderen van groep 8, brugklassers en ouders. 
Daarnaast is Jill docent Engels en mentor van een brugklas.

Voor alle vragen

De lEerlingcoördinator voOr klas 1

Juno: ‘Mijn juf op de basisschool 
dacht dat ik havo op zich wel 
zou kunnen, maar dat het lastig 
kon zijn vanwege mijn dyslexie. 
Daarom was deze opstroomklas 
voor mij heel goed. Ik vond het 
eerst best spannend, maar al snel 
niet meer zo moeilijk. Dus na de 
brugklas werd het havo.’

Dizaira: ‘Voor mij geldt zo’n 
beetje hetzelfde. De lessen 
in onze opstroomklas zijn op 
havo-niveau. En voor de toetsen 

krijg je zowel een havo- als een 
mavo-cijfer. Dat scheelt niet heel 
veel, maar op mavo-niveau word 
je minder streng beoordeeld. 
Tijdens het schooljaar dacht ik 
er helemaal niet aan of ik in de 
tweede nou naar de havo of mavo 
zou gaan. Je doet gewoon je best, 
en dan zie je wel wat het wordt.’

Juno: In het begin moest ik  
wel wennen aan de toetsen,  
dat waren er best veel! Je moet 
vroeg op en bent soms laat uit. 

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

Kies bij mengadvies de
opstroomklasSommige kinderen 

krijgen in groep 8 een 
mengadvies: mavo/havo, 
of havo/vwo. Voor deze 
kinderen hebben we op 
Het Schoter ‘opstroom-
klassen’. Na een jaar 
in zo’n opstroomklas 
(mavo/havo of havo/vwo 
klas) weet jij welk niveau 
het beste bij jou past. 
Dizaira en Juno deden 
de opstroomklas mavo/
havo en zitten nu in  
2 havo. 

Aardrijkskunde en wiskunde vond ik  
makkelijk. En ook heel leuk.’

Dizaira: ‘Maar bio is wel lastig hoor. We zijn 
echt goede vriendinnen geworden, dus  
huiswerk doen we soms samen. Ook omdat 
we vlak bij elkaar wonen.’

Juno: ‘Gelukkig krijgen we ook in de les soms 
tijd om alvast huiswerk te maken, dat scheelt.’

Dizaira: ‘Ik heb nog een tip: als je hier in een 
nieuwe klas komt, ken je misschien helemaal 
niemand. Maar ga dan gewoon met andere 
kinderen praten, dan krijg je snel vrienden.’

JUNO 
& 

DIZAIRA

JilL

Zo leer je je klas en de school goed kennen.  
De eerste dagen op Het Schoter zijn vervolgens 
superspannend. 

‘Het hele jaar door kunnen brugklassers altijd  
bij mij terecht. Met vragen, problemen ook als  
ik iets voor ze moet regelen. Dat geldt ook voor 
hun ouders. Daarnaast kun je met al je vragen 
terecht bij je eigen mentor, tijdens het mentoruur. 
Met je mentor praat je sowieso een paar keer per 
jaar over hoe het gaat. Soms alleen, soms met  
je ouders. En dan hebben we ook nog mentor- 
assistenten. Dat zijn leerlingen uit de vierde klas. 
Die zijn zelf ook brugklasser geweest. Daar kun 
je dingen aan vragen die je liever niet aan een 
docent vraagt. Kortom, vraag maar raak!
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‘Bij tweetalig doen  
we alles in het Engels’

Of je nou gaat voor vwo, havo of mavo, op 
Het Schoter kun je kiezen voor tweetalig  
onderwijs. Dan krijg je de meeste vakken  
in het Engels. Cool! Maar ook ingewikkeld?  
Dat valt best mee, vinden Aby (2 mavo  
tweetalig) en Wase (2 vwo tweetalig). 

Het Schoter is twEetalig

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:

PIEN

Tip
Wil jij je alvast  

voorbereiden op het TTO?  
Kom naar onze  

Be prepared voor  
TTO middagen. 

Wase: ‘Ja, dat had ik ook. Als je een Engels woord 
niet weet, is het niet de bedoeling dat je dat in het 
Nederlands vraagt. Dan omschrijf je dat woord in 
het Engels. De docenten vinden het belangrijk dat 
je ook met elkaar steeds Engels praat. Dan krijg je 

een hoger cijfer. En dan gaat het er 
niet om hoe goed je Engels praat, 
maar dat je het gewoon durft te 
doen.’

Aby: ‘Als ik nu thuis een Engelse serie kijk, 
of een film, zet ik expres de ondertiteling uit. 
Voor je het weet, snap je dan echt bijna alles.’

Wase: ‘Ja, dat doe ik ook. Ik kijk aardig  
wat films en ik game veel, dat is bijna  
allemaal in het Amerikaans. Daardoor  
klinkt mijn Engels ook een beetje Amerikaans. 
Maar dat geeft niet.’

ABY
& 

Wase

Zit je in groep 8 en wil je een  
kijkje nemen op Het Schoter?  
Download dan onze brug- 
klasapp, adviseert onder- 
wijsassistent Pien Marks. 
‘Voor leuke filmpjes en 
foto’s, handige data 
en nog veel meer!’

Pien: ‘Door coro-
na mochten kinderen 
een tijdlang niet naar Het 
Schoter komen. Daarom zijn 
we met deze brugklasapp gestart. 
En omdat ’ie zo vaak gedownload is, 
meer dan 800 keer, gaan we ermee door. 
Je vindt in deze app ook data voor proefles-
sen (de eerste is al op dinsdag 15 november), plus 
informatie over onze open dagen en een handig 
stappenplan hoe je nou eigenlijk kiest voor  
een middelbare school. Want alleen in de regio 
Haarlem zijn dat er al 28…’

‘Je vindt onze school trouwens niet alleen op  
deze brugklasapp, maar ook op Insta en Face-
book. Daar posten we foto’s, nog meer filmpjes, 
nieuws en vlogs. Bijvoorbeeld van het supergave 
brugklaskamp, een sportdag, feesten,…… noem 
maar op. Zo kun jij, samen met meer dan 4.000 
andere volgers, alvast ontdekken hoe leuk het is 
op Het Schoter!’

Bezoek alvast Het Schoter 
via de brugklasapp

Pien

Aby: ‘Ik wilde graag goed worden in Engels, 
dus daarom koos ik vorig jaar voor mavo 
tweetalig. Nou, daar heb ik zeker geen spijt 
van gekregen!’ 

Wase: ‘Later wil ik graag in het buitenland 
gaan werken. Dan is het wel handig als je goed 
bent in Engels. Ik doe nu vwo tweetalig en zit 
in de tweede. We krijgen alle vakken in het 
Engels, behalve Nederlands, Frans en Duits. 
Gym? Ook in het Engels!’

Aby: ‘In de tweetalige brugklas begin je het 
jaar heel relaxed. De eerste zes weken praat je 
nog gewoon Nederlands als je iets niet snapt.  
En je krijgt ook nog geen toetsen in het 
Engels. Dat begint pas na de herfstvakantie. 
Je boeken zijn in het Engels. En als je praat 
of schrijft, is dat ook in het Engels. Maar dat 
went allemaal heel snel.’ 

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 buitenland, werkt aan 

projecten met buitenlandse leerlingen 
en je doet mee aan een internationale 
uitwisseling. 
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Susana: ‘Ik ben gek op tekenen. Als ik 
me thuis verveel, ga ik soms ook gewoon 
tekenen. Toen ik vorig jaar naar de brugklas 
ging, heb ik me dan ook meteen opgegeven 
voor de kunstklas.’ 

Carmen: ‘Ik ook. Je krijgt er veel meer uitleg dan 
bij het gewone vak tekenen. Er kwam bijvoorbeeld 
een kunstenaar langs die ons leerde hoe je het 
beste, stap voor stap, een gezicht kunt tekenen. 
Dus dat lukt me nu heel makkelijk. We werken 
niet alleen met potloden en kwasten, maar ook 
met krijt, waterverf, inkt en andere materialen. Je 
krijgt vrije opdrachten, dus je 
mag zelf kiezen wat je tekent.’ 

Susana: ‘En naast tekenen en 
schilderen doen we ook fotogra-
fie, film en keramiek. Een leuke 
opdracht was bijvoorbeeld de 
stop-motion film. Dan maak je 
heel veel foto’s van een zelfbe-
dacht verhaal. Je verandert telkens 
iets kleins aan de opstelling en 
dan maak je weer een foto. Al die 
foto’s plak je achter elkaar en dan 
heb je met je groepje een filmpje 
gemaakt.’ 

Voor kinderen die graag tekenen en  
schilderen, heeft Het Schoter de  
kunstklas. En daar hoef je echt geen  
Rembrandt voor te zijn. ‘Iedereen  
kan meedoen, je leert er heel veel  
van’, zeggen Susana (2 mavo  
tweetalig) en Carmen (2 havo) over  
hun ‘gezelligste uurtje van de week’.

  Leef je helemaal 
      uit in de 
   kunstklas

   Acteurs en  
actrices gezocht!

GeEf kleur aAn je lEven

Steel jij straks de show op Het Schoter?

SUSANA
 &

CARMEN

Carmen: ‘De docent loopt langs terwijl je bezig 
bent, en geeft dan soms advies. Je doet het niet 
voor een cijfer, dat vind ik wel fijn.’  

Susana: ‘We doen bij de kunstklas andere dingen 
dan bij het vak tekenen. Soms gaan we naar een 

museum. Vorig jaar bijvoorbeeld 
naar Voorlinden. Dat is een heel 
grappig museum in Wassenaar.’  

Carmen: ‘Ik vind de kunstklas een 
leuk, gezellig uurtje. Je mag hier 
gewoon praten met vriendinnen. 
Terwijl je ondertussen lekker 
bezig bent.’ 

Isabella: ‘Op de basisschool wilde ik al heel 
graag de hoofdrol in de eindmusical. En dat 
lukte toen ook nog! Ik vind acteren heel gaaf, 
daarom koos ik vorig jaar voor de theaterklas.’

Silke: ‘Ik ook, en daar kennen we elkaar van. 
Met je eigen brugklas heb je sowieso al een 
uur het vak drama. Dat vind ik ook leuk hoor, 
maar daar moet je best veel voor leren. Bij de 
theaterklas is het alleen maar dóen: je werkt 
aan voorstellingen, leert improviseren en 
speelt ook op locatie. Zoals in het Schoter-
park, voor onze ouders. Dat was heel  
spannend, maar het ging erg goed.’  

Isabella: ‘Waarom ik graag acteer? Nou, bijvoor-
beeld omdat je dan een totaal ander persoon kunt 
spelen dan jezelf. We werken nu hard aan de onder-
bouwvoorstelling, een grote productie die we in ons 
eigen Schotertheater gaan spelen. Naast acteren 
maken we dan ook zelf de decors en kostuums. We 
spelen niet alleen voor onze ouders en kinderen 
van de theaterklas, maar voor de hele school. Dus 
dat wordt heel spannend. Podiumvrees? Juist niet!’ 

Silke: ‘Maar sta je niet graag op een podium of voor 
een groep, dan helpt acteren juist wel. Dan kom je 

snel van die podiumvrees af. Wat ik wel 
fijn vond, is dat je niet van tevoren 

auditie hoeft te doen. Heb je zin in 
de theaterklas, dan doe je gewoon 
mee. En je krijgt er geen cijfers 
voor. Wel goede tips om het nog 
beter te doen. O ja, er kwam ook 
nog een echte acteur langs, voor 

een workshop. Moesten we 
allerlei acteeropdrachten 

doen. Dat was echt vet.’

Vind jij de eindmuscial van 

groep 8 superleuk? Sta je graag 

op een podium? Kies dan voor 

onze theaterklas: een uurtje 

per week acteren, met kinde-

ren die dat net zo graag doen 

als jij. Zoals Silke (2 havo) en 

Isabella (2 havo tweetalig). 

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

SILKE
& 

IsabelLa
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Wist je dat? 
In de brugklas is de eerste opdracht om  
voor het Teylers Museum nieuwe ideeën te  
bedenken, omdat er zogenaamd kostbare  
spullen uit het Museum zijn gestolen. 

Majlen: ‘Een van de projecten ging over hoe  
je kunt overleven op Mars. Daar moet je dan  
met je groepje onderzoek naar doen, vanuit  
verschillende vakken. Zo kijk je bijvoorbeeld  
vanuit biologie hoe je op Mars aan zuurstof, 
drinkwater en eten komt.’ 

Noor: ‘Zo’n project duurt negen weken.  
Je moet met elkaar de taken verdelen,  
je bent tijdsbewaker, voorzitter,  
notulist of criticus. En je eindigt 
met een presentatie. 

Zo leer je met elkaar samen te werken. We heb-
ben ook een echte krant gemaakt. Dat project 
vond ik nog best lastig, want ik ben niet zo goed 
in schrijven. Naast het schrijven deden we ook de 
vormgeving van de krant.’

Maljen: ‘Ja, met het computerprogramma 
Publisher. Vond ik eerst nog best 

lastig. Soms mag je met elkaar 
zelf het onderwerp bedenken. 

Wij hadden bijvoorbeeld 
kamp Westerbork bedacht. 
Daar moest dan iets in 
van biologie, aardrijkskun-
de en geschiedenis. Vanuit 
aardrijkskunde bedachten 

we waarom dat kamp nou 
juist daar in Drenthe zit. En 

vanuit biologie vertelden we 
over de slechte hygiëne in het 

kamp. Toen hebben we een grote luis 
geknutseld. Geschiedenis was natuurlijk een 

makkie met dit onderwerp.’

Noor: ‘We hebben de lessen voor deze 
vakoverstijgende projecten gewoon tijdens 
de normale vakken. Dat vind ik wel fijn, 
want dan kost het je geen extra tijd. Soms 
helpen we ook bedrijven, als zij iets willen 
uitzoeken. Ik vind deze projecten eigenlijk 
veel leuker dan de gewone lessen!’

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!’ 

   Samen werken aan  
bijzondere projecten

VakovErstijgende projectEn

Vast onderdeel van het vwo en de opstroomklas havo/vwo is  
vakoverstijgend projectonderwijs. Dan werk je met een groepje aan  
bijzondere opdrachten. Zo leer je goed samenwerken en onderzoek 
doen. En het is nog leuk ook, vertellen Majlen en Noor (allebei 2 vwo).

NOOR
&

MAJLEN

Wat is vakoverstijgend projectonderwijs?
Uitdagend leren voor vwo’ers. Je krijgt (soms al-leen, 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, biologie, geschiedenis en Nederlands - toepassen en combineren. Zo leer je hoe 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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Vanessa (2 havo) en Huub (2 mavo) zijn  
gek van sporten. Hoe meer, hoe beter.  
Daarom kozen ze voor de sportklas van  
Het Schoter. Met gave clinics en hele  
andere sporten dan bij de gewone  
gymlessen.

Huub: ‘In mijn vrije tijd voetbal ik vijf keer  
per week, bij VSV. Ik sport heel veel. Dat ze bij 
Het Schoter een sportklas hebben, was voor  
mij dé reden om voor deze school te kiezen.’

Vanessa: ‘Voor mij ook. Zelf doe ik crossfit,  
voetbal en judo. De sportklas vind ik erg leuk. 
Je moet er soms een beetje vroeg voor opstaan, 
maar dat vind ik niet zo erg.’

Huub: ‘We hebben per week anderhalf uur  
sportklas. Naast de drie uur die we gewoon  
gym hebben met onze eigen klas. In de sportklas 
leer je onder andere hoe je met de mensen uit 
jouw team goed kunt samenwerken, zodat je 
eerder wint. Ik vind de sportklas het leukste van 
Het Schoter.’

Vanessa: ‘We krijgen met de sportklas allerlei  
nieuwe sporten. Zoals boksen en surfen.  
Padel was ook nieuw voor mij. Dat vond ik  
het allerleukst.’

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 gym-
lessen. Je kunt clinics volgen in onder 
andere karate, surfen, zelfverdediging, 
klimmen, kickboksen en snowboarden. 

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.

Van boksen  

            tot padel,  
van ijshockey  

      tot klimmen

VANESSA 
&

HUUB

Ben jij een 

Sportklasser?  
Doe hier de test: 

nn  ik vind sporten te gek

nn  ik heb een goede conditie

nn  ik kan in een groep werken

nn  ik ben een doorzetter

nn  ik kan goed met aanwijzingen omgaan

nn  ik ben sportief

Huub: ‘Ja, padel is echt cool. IJshockey was  
voor mij ook nieuw. We kregen ook een keer  
dansen. Hmm, dat vond ik minder geslaagd. 
Dansen is toch geen sport??’

Vanessa: ‘Echt wel! Om mee te doen met de 
sportklas, hoef je niet goed in sport te zijn.  
Als je maar zin hebt! En dan word je vanzelf  
sportiever en beter.’
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