Op Olympia leer ik
hoe ik mijn huiswerk
moet plannen

Giel
klas 3 vmbo-theoretische leerweg Olympia

Vandaag is het dinsdag. Dan vergaderen alle docenten
en duren onze lessen maar 40 minuten. Normaal is dat 50
minuten per les. Dat betekent iets meer vrije tijd voor mij.
En dat is welkom omdat ik graag hockey speel bij Basko
in Veldhoven en ook golf.
Plannen en organiseren
Ik zit in het derde leerjaar. Tijdens de open dag wist
ik meteen dat Olympia mijn school was. In groep 8
ontdekte ik dat het best lastig is om te plannen. Ik wist
dat ik daar hulp bij nodig zou hebben. Op Olympia
hebben ze me daar goed bij geholpen: ze leerden me
schema’s maken en plannen met behulp van plaatjes.
Deze speciale begeleiding had ik echt nodig. Na twee
jaar kan ik het helemaal zelf. En nog steeds doe ik dit
dagelijks: door mijn goede planning hou ik meer dan
genoeg tijd over om te sporten.
McDonalds
Wat ik ook waardeer zijn de uitstapjes die we tussen
de lessen door maken, soms leerzame dingen als een
museum of het bezichtigen van een vreemde stad.
Maar in de eerste gingen we ook met onze mentor naar
de McDonalds of bowlen. Dat is echt leuk, omdat je zo
je klasgenoten veel beter leert kennen.
Ook leer ik op Olympia hoe ik een goede samenvatting
moet maken. Ik leer leren. Dat laatste is niet altijd
eenvoudig, maar ik weet waarvoor ik het doe. Met straks
m’n vmbo-diploma op zak wil ik graag naar de havo
en daarna denk ik aan iets van een Landbouwschool,
zodat ik later met mijn vader samen kan werken in
beregeningstechnieken. Daar kijk ik echt naar uit.
Lol
De sfeer is goed op school. Docenten herkennen me
ook buiten school, erg leuk om naar elkaar te zwaaien.
Een conciërge toetert zelfs altijd als ze me ziet. In de
pauze is het gezellig om bij te praten met m’n vrienden.
Ik kan hier serieus lessen volgen en lol maken met
vrienden. Ik hou van die combi.

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

