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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
Kies projecten en lessen die bij
jou passen

Kies voor extra ondersteunende
lessen

Ontdek het aantrekkelijke
leerplein op Olympia

Sluit aan op het onderwijs van het
Huygens Lyceum

Ontwikkel je vaardigheden
en talenten
Bezoekadres Olympia:
Sportpark Strijp, Rijstenweg 1, Eindhoven
Telefoon: 040-2519652

www.olympiadatzijnwij.nl

