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Kennismakingsdag 
nieuwe eerstejaars leerlingen
Woensdag  20 juni 2018

Adresgegevens
Postadres: postbus 8827, 5605 LV Eindhoven
Bezoekadres: sportpark Strijp, Rijstenweg, Eindhoven
Telefoon: 040-2519652
E-mail: loc.oly@huygenscollege.nl
Website: www.olympiadatzijnwij.nl

Informatieavond
Dinsdag 21 november 2017

Open Dagen
Vrijdag 19 januari 2018 
Zaterdag 20 januari 2018

Vooraanmeldingen 
(voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)
Maandag 29 januari 2018 - Vrijdag 2 februari 2018

Aanmeldingen
5, 6 en 7 maart 2018

Kijk voor tijden op onze website.

Werken aan je toekomst!



        

Met mijn team wil ik je op Olympia graag helpen met het laten 
uitkomen van jouw toekomstdromen.  
Olympia is een fijne en veilige school, dat horen we vaak terug 
van leerlingen en ouders. Daar ben ik trots op. 

Zelf vind ik het heel belangrijk dat iedereen goed is voor elkaar, 
dat we eerlijk zijn tegen elkaar en dat we fouten mogen maken. 
Dat is precies hoe het is op onze school voor vmbo-basis,  
vmbo-kader, vmbo-gemengd en vmbo-theoretisch. Het maakt 
onze school een hele fijne school met een prettige sfeer. 

Op Olympia zit je altijd in een kleine klas. De docenten kennen 
je en is er veel aandacht en tijd voor jou. Zo kunnen we je veel 
beter begeleiden dan wanneer je in een grotere klas zit.  
Daarom zijn de resultaten van onze leerlingen elk jaar ook zo goed.

Naast de goede en leuke lessen en de aandacht die je krijgt, 
zijn er op onze school ook veel extra activiteiten. Zo leer je jouw 
klasgenoten en de docenten nog beter kennen. Dat is weer  
belangrijk voor de fijne sfeer op school. 

Ben jij komend jaar leerling van onze school? Gaan we samen op 
weg naar het bereiken van jouw toekomstdroom. Kom kijken! 
Wees welkom op de school waar je met plezier naar toe gaat.

Arjan Gerritsen
Directeur Olympia

Snel gewend op onze school
Natuurlijk is de overstap van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs best wel spannend. Wij zullen ons best doen om je zo 
snel mogelijk te laten wennen aan onze school en aan de andere 
leerlingen. 

Tijdens de introductiedagen aan het begin van het schooljaar 
onderneem je verschillende leuke activiteiten met jouw klas- 
genoten, waardoor je elkaar snel leert kennen. Jouw klas heeft 
ook een mentor, dat is een docent van wie je les krijgt en met 
wie je tijdens de twee mentorlessen in de week alles kunt  
bespreken. De mentor zal ook veel contact met jouw ouders 
hebben om te bespreken hoe het op school met je gaat.
 
Kennismaken en introductie
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich snel thuis voelen 
op onze school. Daarom kun je tijdens de informatieavond en 
de Open Dagen al kennismaken met de school en alle docenten. 

Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen voor 
een kennismakingsgesprek met een rondleiding door  
de school.
 
Als je bent toegelaten tot onze school, krijg je een uitnodiging 
voor een kennismakingsdag in juni. Je ontmoet die dag je 
mentor en al je nieuwe klasgenoten. Aan het begin van  
het nieuwe schooljaar zien jullie elkaar weer tijdens de 
introductiedagen.

Kleine klassen en extra ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat de klassen zo klein mogelijk zijn 
en dat onze docenten met veel enthousiasme lesgeven.  
Op deze manier zorgen wij ervoor dat je van leerjaar 1 tot en 
met leerjaar 4 heel goede resultaten kunt halen.  
Daarnaast ondersteunen we je graag met onze maatwerk- 
begeleiding en de extra lessen taal en rekenen. Mocht deze 
ondersteuning niet genoeg zijn, dan gaan we samen met jou 
en je ouders bespreken welke extra hulp nodig is.

Minder handen voor de klas
Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) 
is de overgang van de basisschool met één juf of meester, naar 
het voortgezet onderwijs, met veel verschillende docenten in ver-
schillende lokalen, best wel groot. Daarom krijgen de leerlingen in 
het eerste leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg bij ons 
les van drie docenten in vaste lokalen.

Meer dan alleen lessen
Samen met jou maken we de school en voor ons is de school 
meer dan een plek waar je alleen les krijgt.  
Regelmatig ga je voor de verschillende vakken op excursie, 
doe je mee aan vieringen, ga je lekker uit je dak op het grote 
schoolfeest en tijdens de culturele dag. Na schooltijd kun je ook 
meedoen met onze kunstklas of met ons schoolvoetbalteam. 
Elk jaar sluiten we af met een bezoek aan een pretpark.  
In de bovenbouw is er ook de mogelijkheid om een aantal dagen 
naar het buitenland te gaan.

‘Olympia, een fijne en veilige school’


