
        

Olympia gaat over kansen krijgen. 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. 

Dat vind ik mooi om te zien en daar maken we ruimte voor. 
Een oplettend oog voor ieder kind. 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 heb ook op grotere 
scholen gewerkt, maar ik merk dat alle leerlingen kennen 
ontzettend prettig is voor de begeleiding. Ik praat veel met 
leerlingen en wil weten hoe het écht met ze gaat. Door mijn 
oprechte aandacht probeer ik ze een warme schooltijd op 
Olympia te geven.

Welke richting past?
Olympia kent verschillende richtingen: vmbo-basis, vmbo-
kader, vmbo-gemengd en vmbo-theoretisch. Een leerling 
die rechtstreeks vanaf de basisschool bij ons komt, 
volgt meestal het advies van de lagere school. 

Maar wat als een leerling op Olympia voor alle leervakken 
telkens een acht of hoger haalt? Dan past een andere 
richting misschien wel beter. Daar praten we dan over. 
Met de leerling en natuurlijk met de ouders of verzorgers. 
Wat willen zij? 

Opstromen
Stel dat een leerling dan naar een ander niveau wil, dan 
kijken we met extra leerstof en een toets of hij of zij daar 
klaar voor is. Van basis naar kader of van kader naar de 
theoretische leerweg, bijvoorbeeld. Opstromen, noemen 
we dat. Natuurlijk gebeurt dat met veel zorg. Liefst aan het 
begin van een nieuw schooljaar. Maar is het verstandig om al 
eerder over te stappen, dan begeleiden we dat heel goed. 

Dat doen we ook als iemand van een andere school naar 
Olympia komt. Ook dan kijken we: wat past er het beste bij 
deze leerling? 

Minder handen voor de klas
Andersom kan ook. We zien het gelijk als een leerling extra 
begeleiding nodig heeft. Zo werken we bij de basisrichting 
met minder handen voor de klas. Dat betekent weinig 
wisselingen van lokalen en niet meer dan drie verschillende 
leraren voor de klas. Bovendien werken we in kleine groepen 
en met veel aandacht voor iedere leerling. Echt maatwerk.

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! 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.

Graag tot op de open dag!
www.olympiadatzijnwij.nl

Olympia is een 
warme school 
die over kansen gaat
Ida van Kimmenade
teamleider Olympia




