
        

Op Olympia kan ik 
mijn diploma halen 
en sporten tegelijk

Noëmi
Vorig jaar heb ik mijn diploma vmbo-basis op Olympia gehaald 
en omdat mijn cijfers allemaal boven een 7 waren kon ik na het 
maken van twee extra toetsen het examenjaar vmbo-kader 
gaan doen. Dat doe ik nu dus, omdat het beter is voor mijn 
vervolgopleiding. Ik heb gekozen voor de mbo-opleiding ‘Sport 
en bewegen’ op het Koning Willem I College en kan dan op een 
hoger niveau starten. Een jaar langer op Olympia vind ik prima. 
De sfeer is altijd goed en ik heb een plezierige band met de 
docenten. Ik voel me hier echt thuis. Na de zomervakantie was ik 
blij dat ik weer terug naar mijn school kon.

Voetbal
Ik zit in het meidenvoetbalteam van Olympia. We zijn fanatiek 
en krijgen van twee sportdocenten voetbaltraining. Af en 
toe krijgen we ook training van bekende voetballers. Alle 
leerlingen mogen meedoen. Als het op school goed gaat met 
je cijfers en je doet lekker mee, dan mag je ook de wedstrijden 
en toernooien meespelen. We voetballen na school met 30 
meiden uit alle klassen en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Tijdens de  trainingen leren we  ook elkaar helpen in het veld en 
elkaar uitdagen om een partij te winnen. Er zijn trouwens ook 2 
jongensteams op onze school.

Dyslexie
Voordat ik voor Olympia koos, bezocht ik in groep 8 twee keer 
deze school. Ik ging eerst  naar de open avond samen met mijn 
moeder. Ik vond de sfeer in de school meteen fijn. De volgende 
dag ben ik nog een keer gegaan met mijn vader. Ik wilde zeker 
weten dat Olympia mijn school zou worden en wilde het daarom 
twee keer meemaken. De verschillende taallessen spraken me 
aan en ook de uitleg over de hulp bij mijn dyslexie. Olympia doet 
dat heel goed. Ik kan bijvoorbeeld een lettertype aanvragen dat 
ik beter kan lezen en ik krijg extra tijd bij het maken van toetsen. 
Met het audioprogramma dat ik op school gebruik, worden mijn 
boeken via mijn chromebook voorgelezen. Wel zo handig voor 
mij.

Veel sporten = beter leren
Als keuzevak heb ik gekozen voor ‘organiseren van een 
evenement voor een opdrachtgever’. Ik ga zeker een evenement 
met sport bedenken. Ik krijg in dit examenjaar 2 uur gym in de 
week. Ik leer daar niet alleen hoe te sporten, maar ik krijg ook de 
theorie van sport en hoe ik bijvoorbeeld een veilige gymles kan 
geven aan andere leerlingen. Laat mij maar bewegen en sporten, 
dan kan ik ook beter leren, zeg ik altijd!
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