Mijn docenten op
Olympia zijn aardig
en hebben veel geduld
Fatima
klas 1 vmbo-basis Olympia

In 12 minuten fiets ik naar Olympia vanuit Gestel. Ik heb
hetzelfde fietstempo als mijn zus dus meestal fietsen we
gezellig samen.
Mijn zus Nissrine zat al op Olympia. Ze is één jaar
ouder dan ik. Ik hoorde van haar leuke verhalen, had
haar boeken al eens bekeken en ze vertelde me dat de
docenten open en aardig waren. Na de open dag wist ik
het zeker: ik wil ook naar Olympia.
Geduld
Dat van die aardige docenten klopt trouwens. Er zijn veel
docenten en conciërges naar wie ik toe kan gaan als er
iets is. Ze letten wel overal op, maar ik voel me toch niet
in de gaten gehouden. Op Olympia hebben leraren veel
geduld. Ze leggen iets soms wel tien keer uit, net zo lang
totdat iedereen het snapt. Het zit dan meteen in mijn
hoofd. Laatst moest ik bij wiskunde een figuur uitklappen
en opschrijven. Iedereen vond het moeilijk. Onze docent
legde het aan iedereen nog een keer apart uit. Die toets
hebben we toen allemaal goed gemaakt.
Kleine klassen
In mijn klas zitten 18 leerlingen, dat is best rustig. In het
begin deden we veel drama-lessen, zo leer je elkaar
goed kennen. De culturele doe-dag is ook top. Een dag
met allerlei workshops, die je samen met alle klassen
volgt. Ik leer de andere leerlingen zo snel kennen. In de
pauze praat ik graag bij met vriendinnen of ik neem nog
even een toets door.
Mijn lievelingsvak is geschiedenis. Dingen van vroeger
vind ik interessant. We zijn nu bij de tijd van de
Romeinen, daar weet ik al veel van. In de lessen is een
deel uitleg en daarna maken we de opdrachten. Krijg ik
die in de les af, dan betekent dat geen huiswerk. Tenzij ik
natuurlijk voor een toets moet leren.
Van sport hou ik ook. Twee uur in de week sporten we in
de brugklas, super! Ik hou ervan om te bewegen.
Voordat ik ga slapen kijk ik altijd nog even op mijn
mobiel. Ik log dan in met m’n leerlingennummer en zie
meteen of er nog iets is gewijzigd in het rooster voor de
volgende dag. Heel handig.
Kom even kennis maken!
Informatieavond
20 november 2018 tijd 19.00-20.30 uur
Open avond
vrijdag 18 januari 2019 tijd 18.00-20.30 uur
Open dag
zaterdag 19 januari 2019 tijd 10.00-13.00 uur
Bezoekadres Olympia:
sportpark Strijp, Rijstenweg 1, Eindhoven
Telefoon: 040-2519652

