Bij Olympia kan ik
alle kanten op, dat
spreekt me aan.
Esmee
4 vmbo theoretisch Olympia

Op de open dag hoorde ik dat de klassen op Olympia
klein zijn. Dat sprak me aan. Ik zat in groep 8 in een klas
met 34 kinderen, op Olympia kwam ik in en brugklas
met 18 kinderen. Heel fijn, die rust. Docenten hebben
alle aandacht voor leerlingen en de les is goed te volgen.
Vooral in de brugklas had ik dat nodig, omdat ik de stap
naar een nieuwe school een hele verandering vond.
Duidelijkheid
Op Olympia zijn duidelijke regels. Dat is soms wel streng.
Toch geeft het mij duidelijkheid en het zorgt ervoor dat
het rustig is in de lessen en in de school, waardoor er
goed onderwijs gegeven wordt.
De omgang met leerlingen en docenten vind ik op
Olympia heel goed. In de lessen leggen ze goed uit,
dat merk ik écht. Bij sommige vakken werken we op de
laptop. Bij Engels bijvoorbeeld: ik zie direct wat ik goed
of fout doe bij opdrachten, dat is prettig leren.
In de derde maak je een keuze voor een profiel. Ik koos
voor de richting Zorg & Welzijn. Daarmee kan ik hierna
een mbo-opleiding in de zorg gaan doen. Dat lijkt me
echt iets voor mij.
Excursie
Vorig schooljaar gingen we met de bus naar Londen en
bezochten Buckingham Palace en spookhuis Dungeon.
Dat laatste was echt eng, met trillingen onder je voeten.
Ineens voelde ik ook water. Het was fijn dat ik het Engels
deze dagen goed kon verstaan en zelf bij de McDonalds
in het Engels kon bestellen.

Esmee

Leerlingenraad
Ook zit ik in de leerlingenraad. We organiseren het
schoolfeest en zorgden voor een voetbalkooi op het
schoolplein. Samen met de directeur bespreken we met
de leerlingenraad de dingen die beter kunnen in de
school. Zo mogen leerlingen in de bovenbouw nu
muziek luisteren tijdens een zelfstandige werkopdracht
en is er een pinautomaat in de kantine gekomen.
Heerlijk trouwens, die verse broodjes in onze kantine!
Door de leerlingenraad ben ik creatiever gaan denken
en kom ik eerder op een goed idee.
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

