Olympia is een
school voor iedereen
Jaimy
klas 4 vmbo -kader Olympia

Olympia is een modern gebouw met vrolijke en rustige
kleuren. De aula, waar ik in de pauzes ben, is lekker ruim.
Meestal zit ik met mijn vriendinnen aan de groene
tafels in de buurt van de kantine. Op Olympia kan ik
goed met de leraren overweg. We hebben echt een
band met elkaar en ze kennen allemaal mijn naam.
Naast serieus zijn, kunnen we ook weleens heerlijk gek
doen. Ik stroomde pas in de derde klas op Olympia in en
het gaat goed met me. Ik denk omdat ik helemaal mezelf
kan zijn op Olympia. Dit is een school voor iedereen, niet
voor een bepaald soort leerling. Ik kan zeker zeggen dat
ik niet met tegenzin naar school ga.
Mentor
Iedere klas heeft een mentor. Daar heb je goed persoonlijk contact mee. Je mentor weet ook hoe het bij je thuis
is. Als je concentratie op een dag iets minder is, omdat er
misschien thuis iets niet helemaal lekker gaat, dan zorgt
de mentor dat alle docenten en conciërges daar rekening
mee houden. Mijn ouders vinden Olympia ook een fijne
school en hebben prima contact met mijn docenten.
Toekomst
Ik heb vorig jaar mijn diploma vmbo-basis gehaald en
ga dit jaar voor mijn diploma vmbo-kader. Daarna wil
ik naar het mbo. Ik twijfel nog tussen een juridische- of
psychologische opleiding. Allebei vind ik interessant.
Met mijn profiel ‘zorg & welzijn’ volg ik het keuzevak
‘assisteren in de gezondheidszorg’. Zo loop ik zes
woensdagen stage bij een zorginstelling voor oudere
mensen. Ik help dan mee met de activiteiten.
Keuzevakken
Dit vak heb ik trouwens zelf gekozen. Dat is super,
omdat je naast een paar verplichte vakken, zelf kunt
bepalen welke vakken je aanspreken en die kies je dan!
Er is ook een profiel ‘economie & ondernemen’ en ik kan
de keuzevakken die daarbij horen ook volgen.

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

