
Olympia is een kleinschalige school waar aandacht is 
voor ieder kind. En dat is belangrijk omdat ieder kind 
anders is, anders leert en andere toekomstdromen 
heeft. 

De aandacht krijgen onze leerlingen van een subliem 
team van docenten. Uitblinkers in hun vak, maar 
ook in het begeleiden en motiveren van leerlingen 
op weg naar hun diploma. Op Olympia mag je 
jezelf zijn, is iedereen gelijk en krijgt iedereen gelijke 
kansen. Olympia staat bekend om de uitstekende 
individuele ondersteuning voor leerlingen.
 
Nieuwe brugklas op Olympia!
Vmbo-t/havo-advies en droom je van de havo?

Heb je nog een extra zetje nodig om succesvol te 
worden op de havo? Start dan in het eerste leerjaar 
in de nieuwe vmbo-t/havo-klas op Olympia. 
In maximaal 2 jaar tijd gaan we er samen alles aan 
doen om te zorgen dat je succesvol kunt 
overstappen naar het Huygens Lyceum. Je kan 
dus instromen in havo 2 of havo 3.
Het Huygens Lyceum en Olympia staan dicht bij 

elkaar in de buurt, vallen onder één stichting en 
werken goed samen. Er is veel overleg en als 
leerlingen overstappen gaat dat daarom altijd heel 
gemakkelijk en voel je je snel thuis in het andere 
gebouw.

Op Olympia zit je in een kleine klas en volg je lessen 
op havo-niveau. Je volgt dezelfde vakken, waarbij 
je gebruik maakt van dezelfde lesmethodes, als op 
het Huygens Lyceum. En net als op het Huygens 
Lyceum zijn er veel mogelijkheden om jouw talenten 
en vaardigheden te ontwikkelen. Op Olympia heet 
dit ‘Volg je hart’. Op de achterkant van deze folder 
lees je hier meer over.
 
Lukt de overstap niet? Dan haal je op Olympia jouw 
vmbo-t-diploma en dan kun je daarna kiezen of je 
naar het mbo gaat, of dat je alsnog kiest voor de 
havo!

Kom je naar Olympia? 
Kijk voor de aanmelddagen op 
www.olympiadatzijnwij.nl

        

Wat is Olympia?
Olympia is een kleinschalige vmbo school waar 
aandacht is voor ieder kind. En dat is belangrijk 
omdat iedere leerling anders is, anders leert en 
andere toekomstdromen heeft. 

Een subliem team docenten
Die aandacht krijgen onze leerlingen van een subliem 
team van leraren. Uitblinkers in hun vak, maar ook 
in het begeleiden van leerlingen op weg naar het 
diploma. Heel erg goed in het omgaan met jongeren 
en vaardig in het motiveren. Dankzij de duidelijke 
structuur en regels op Olympia leren kinderen hier hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen en groeien ze in hun 
ontwikkeling.

Voel je snel thuis
Een nieuwe school is voor bijna alle kinderen spannend. 
Heb ik snel nieuwe vrienden, hoe is de sfeer, voel ik 
me thuis? Olympia beseft dat goed. Met speciale 
introductieprogramma’s leren de leerlingen elkaar 
snel kennen én weten ze wat ze aan de school hebben. 
Samen bouwen we aan vertrouwen en een goede sfeer.

Voor wie is Olympia? 
Op Olympia is iedereen welkom die een vmbo 
opleiding gaat volgen:

-  vmbo-basis
-  vmbo-kader
-  vmbo-gemengd
-  vmbo-theoretisch. 

Maatwerk 
Heb je extra begeleiding nodig? Of kun je misschien 
versneld naar een ander niveau? Olympia staat bekend 
om haar excellente  ondersteuning (maatwerk). De 
kleine klassen zorgen ervoor dat iedereen gezien 
wordt. Op het gebied van leren, maar ook als er andere 
zaken spelen waar hulp nodig is. 

Vmbo-basis werkt bovendien met het ‘minder handen 
voor de klas’ concept: leerlingen krijgen niet meer dan 
drie verschillende leraren en wisselen minder vaak van 
lokaal.

Naast theorielessen zijn er ook veel praktijklessen. 
Ideaal voor kinderen die echte doeners zijn.  

Ontspanning na school
Na al die serieuze lessen even wat anders? Dat kan. 
Train mee met het eigen voetbalteam van Olympia en 
doe mee aan toernooien en competities. Kosteloos 
voor de leerlingen. Ben je niet zo’n sporter? Dan 
is misschien muziek of kunst een leuke naschoolse 
activiteit voor jou. 

Wat maakt Olympia bijzonder? 
Kies je voor Olympia, dan kies je voor een school 
waar je jezelf mag zijn. Waar iedereen gelijk is en 
gelijke kansen krijgt. Op Olympia leer je meer dan 
alleen wat er in de boeken staat. Bijvoorbeeld hoe je 
goed met elkaar omgaat of hoe je samenwerkt. Maar 
gelukkig ook: wanneer het de hoogste tijd is voor een 
schoolfeest. Bij Olympia gebeurt het. 
 
En dat alles in een vertrouwde en veilige omgeving. 

Wat is Olympia?



Volg je hart
voor vmbo-t/havo 

Je hart volgen op Olympia gaat over jezelf zijn 
en over het maken van je eigen keuzes. Op 
Olympia volg je je hart door zelf te kiezen 
welke extra lessen of projecten bij jou 
passen. Deze keuze maakt dat je kan 
groeien. Groeien in je talenten en 
groeien in jezelf. Ben je klaar voor 
de definitieve overstap naar de
havo? Dan stap je over naar 
het Huygens Lyceum.

Ontwikkel je kennis, je vaardigheden 
& je zelfstandigheid

Bezoekadres Olympia:
Sportpark Strijp, Rijstenweg 1, Eindhoven
Telefoon: 040-2519652

Kies projecten en lessen die bij 
jou passen

Ontdek het aantrekkelijke
leerplein op Olympia

Ontwikkel je vaardigheden 
en talenten

Kies voor extra ondersteunende 
lessen

Sluit aan op het onderwijs van het 
Huygens Lyceum 

www.olympiadatzijnwij.nl


