Olympia is een
warme school die
over kansen gaat

Frank

Op Olympia krijgen leerlingen kansen. Niet één kans, maar
meerdere. Een leerling kan soms meer dan hij of zij laat zien. Of
ze blinken uit in andere vakken dan de leervakken; kunst, cultuur
of sport bijvoorbeeld.
Warme schooltijd
Aandacht voor ieder kind. Dat vind ik mooi om te zien en daar
maken we ruimte voor. Wat houdt hem of haar bezig, waar
hebben ze plezier in, wat gaat ze goed af? Dat is voor iedereen
verschillend. Olympia is een kleine school, dat is een groot
voordeel. Ik merk dat het kennen van alle leerlingen ontzettend
prettig is voor de begeleiding. Bij Olympia praten we veel met
leerlingen. We willen weten hoe het écht met ze gaat. Door onze
oprechte aandacht proberen we ze een warme schooltijd op
Olympia te geven.
Stel dat een leerling naar een ander niveau wil, dan beoordelen
we met extra leerstof en een toets of hij of zij daar klaar voor is.
Bijvoorbeeld de stap maken van basis naar kader of van kader
naar de theoretische leerweg. Opstromen noemen we dat.
Natuurlijk gebeurt dat met veel zorg.
Thuis
Leerlingen ervaren op Olympia dat wij hen zien, ze voelen zich
hier thuis en dat komt door de tijd die we dagelijks voor hen
nemen. Ze kunnen bij ons hun verhaal kwijt en kunnen bij ons
zichzelf zijn. Ook zijn er leerlingen die later bij ons instromen,
bijvoorbeeld in het tweede- of derde leerjaar. Ook zij voelen zich
op Olympia meteen thuis en maken snel nieuwe vrienden in hun
klassen.
En dan eindelijk… het diploma
Als team hebben we een doel voor ogen. Leerlingen van
Olympia willen we een leuke tijd geven waarin ze zich
ontwikkelen én onze school verlaten met een diploma op zak!
Ze zijn voorbereid op de toekomst. Ik vind het een uitdaging
om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. Ieder kind is
anders en leert anders. Dat maakt niet uit. Iedere leerling krijgt
op Olympia een warm welkom.
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