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Niet vergeteN!

Open dag
19 januari 2013

Aanmelden
11, 12 en 13 maart 2013

Kennismakingsmiddag
12 juni 2013

Nieuwsbrief  •  winter 2012

Toen we de eerste keer deze school binnenkwamen, voelden we ons 

meteen al thuis. Dat is moelijk uit te leggen, maar het is wel heel belangrijk! 

Olympia is niet zo groot en het gebouw is lekker overzichtelijk. Je krijgt in 

de brugklas alle tijd om te wennen aan de middelbare school. De docenten 

geven trouwens heel goed les. En ze houden goed in de gaten hoe het met 

jou en je klas gaat. Zo wordt pesten bijvoorbeeld meteen aangepakt. De 

regels op school en in de les zijn duidelijk. Dat helpt om goed te leren. In de 

kleine klassen lukt het ook beter om op te letten. Als het nodig is, krijg je de 

begeleiding die je nodig hebt. Dus als je echt wilt, dan haal je op deze school 

het beste uit jezelf.

“Als je echt wilt,
   haal je hier het 

beste uit jezelf”
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Dit vinden wij als school belangrijk  
en daar zetten we ons volledig voor in:
1.  een kleine school
2.  aandacht voor elke leerling
3.  degelijk onderwijs
4.  rust, structuur en regelmaat
5.  kwaliteit
6.  een nette school
7.  goed contact met ouders
8.  tevreden kinderen en ouders
9.  doe-school voor vmbo basis, kader 

en gemengd
10. een aparte brugklas vmbo-t/havo

Maak kennis met onze school!

Open Dag

19 januari 2013
Van 10.00 tot 13.00 uur ben je van harte 
welkom om kennis te maken met onze 
school, docenten en leerlingen.

aanmelDen

11, 12 en 13 maart 2013
Je kunt je op onze school aanmelden op:
maandag 11 maart tussen  
16.00-17.00 uur en 19.00 –20.30 uur
dinsdag 12 maart tussen  
16.00-17.00 uur en 19.00 –20.30 uur
woensdag 13 maart tussen  
16.00-17.00 uur

KennismaKingsmiDDag

12 juni 2013
Leer tussen 14.30 en 16.00 uur onze school, 
je mentor en nieuwe klasgenoten kennen 
tijdens de kennismakingsmiddag.

Het Hele scHOOljaar Op afspraaK:

 rondleiding voor groep 8 met een speciaal 
kennismakingsprogramma

 rondleiding voor je ouders en jou
 aanmelden leerjaar 1 tot en met 4

Via www.huygenscollege.nl leer je onze school al een beetje kennen. Kies op de website 
voor Olympia. Onder het balkje Groep 8 vind je alle informatie die voor jou belangrijk is! Je 
kunt op verschillende manieren kennis maken met onze school:

gemiddeld cijfer centraal examen 6,4 

gemiddeld cijfer schoolexamen

gemiddeld cijfer centraal examen 6,3 

gemiddeld cijfer schoolexamen

gemiddeld cijfer centraal examen 6,3 

gemiddeld cijfer schoolexamen

Geslaagd!

vmbo b

vmbo k

vmbo g

De onderwijsinspectie heeft onze school een compliment 
gegeven. Onze leerlingen hebben namelijk het eindexamen 2012 
heel goed gemaakt.

6,1

6,2

6,6

Open Dag
    2012

Doe de rondleiding met een leerling
Je ziet dan de hele school en alle lokalen. En het is fijn om dingen te vragen aan een 
leerling. Die snapt precies wat je bedoelt en geeft eerlijk antwoord.

Let op hoe de mensen zijn
Hoe doen de docenten en leerlingen tegen je? Zijn ze open en eerlijk? Zo gaan ze 
ook op school met elkaar om!

Let ook op de kleine dingen
Details zeggen heel veel over de school. Kun je de weg goed vinden en zien de lokalen 
er netjes uit? Al die kleine dingen helpen om je thuis te voelen op een school.
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2
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Daniela en Robbie geven je drie tips om meer uit de 
Open Dag te halen. Zo krijg je een nóg beter beeld 
van onze school.



Waarom koos je voor 
deze school?

Ik hoorde in groep 8 al dat deze school heel gezellig 
en goed is. En ook fijn: de school ligt lekker dicht bij 
mijn huis.

Wat is het grootste pluspunt van 
Olympia?
De docenten staan echt open om je te helpen!

Waarom koos je voor SDV?
Ik wil graag gymjuf worden. Dan is Sport, 
Dienstverlening en Veiligheid een goede keuze. Maar 
je kunt met deze opleiding nog  alle kanten op.

Wat wil je met je 
opleiding gaan 
doen?
Naar ROC Sport en Bewegen.

Waarom koos je voor 
deze school?
Ik zit in de jeugdselectie van PSV en woon in 

Antwerpen. De begeleiders van PSV hebben me 

geholpen om een school in Eindhoven te zoeken. Mijn 

moeder vond Olympia een goede keuze, omdat er hier 

duidelijke regels zijn. 

Wat is het grootste pluspunt 
van Olympia?
Mijn lesrooster is aangepast aan mijn trainingen bij 

PSV. Als het nodig is kan ik toetsen inhalen of krijg ik 

werk mee als ik met PSV op reis ga. Ze houden hier dus 

goed in de gaten dat ik ook voor school hard werk! 

Belangrijk, want ik wil graag mijn diploma halen. 

Waarom koos je voor Handel 
& Administratie?
SDV was geen goede keuze. Ik sport al heel veel buiten 

schooltijd en ik wil mijn lichaam niet nog meer belasten. 

Zo voorkom ik onnodige blessures. Als het me niet zou 

lukken om profvoetballer te worden, kan ik met Handel 

& Administratie nog alle kanten op. 

Wat wil je met je 
opleiding gaan 
doen?
Ooit zou ik wel manager van een hotel 

of voetbalmanager willen worden.

Op Olympia kun je alle niveaus van het vmbo volgen en zelfs de onderbouw van de havo. In 
de tweede klas maak je op het vmbo een keuze voor je sector. Om je te helpen kiezen, krijg 
je praktische sector oriëntatie (pso). Je volgt dan steeds drie weken praktijklessen bij een 
sector. Zo leer je een sector goed kennen en kun je een keuze maken die bij jou past!

Waarom koos 
je voor deze 
school?
Deze school heeft alle 
niveaus van het vmbo. 
De school waar ik eigenlijk 
heen wilde, had alleen vmbo-t. 
Met mijn schooladvies was dat geen 
verstandige keuze. Gelukkig kreeg ik tijdens de 
minilessen en op de Open Dag een goed beeld van 
Olympia. Nu zit ik dicht bij huis op een fijne school. 

Wat is het grootste pluspunt van 
Olympia?
Deze school is super gezellig. De duidelijke regels 
helpen om goed met elkaar om te gaan!

Waarom koos je voor Zorg & 
Welzijn?
Mijn moeder werkt in de 
bejaardenzorg, mijn vader 
begeleidt gehandicapten. Al in 
groep 8 wist ik dat ik later ook in 
de zorg wil gaan werken. Dat past 
gewoon bij mij.

Wat wil je met je 
opleiding gaan doen?
Ik weet het nog niet precies. Ik twijfel 
nog of ik met bejaarden, kinderen of 
gehandicapten wil gaan werken. De 
stages, excursies en praktijklessen op 
Olympia helpen me om een goede 
keuze te gaan maken! 

“Ik wil gymjuf    

   worden”

  Infoavond    

en minilessen 

 druk bezocht
Op 20 november bezochten kinderen 
en ouders onze school. tijdens de 
minilessen maakten leerlingen uit groep 
8 kennis met de vakken en docenten op 
Olympia. Hun ouders kregen uitleg over 
de middelbare school en konden al hun 
vragen over de brugklas en schoolkeuze 
aan ons stellen. Dit helpt kinderen 
en ouders om te bepalen wat zij zelf 
belangrijk vinden aan een middelbare 
school. We hopen deze ouders en 
kinderen op de Open Dag weer te zien. 
Dan maken ze op een heel andere 
manier kennis met onze school!

Zorg & Welzijn past bij 
je als je later wilt gaan 
werken:
 bij een ziekenhuis
 bij een bejaardenhuis
 in de gehandicapten-

zorg
 bij een kapper
 bij een schoonheids-

salon
 in de zorg
 in de horeca

Informatieavond 

     2012

Handel & Administratie 
past bij je als je later 
wilt gaan werken:
 bij de administratie 

van een bedrijf
 bij een 

advocatenkantoor
 bij een bank
 bij een kantoor

“Ik kan nog alle      

     kanten op”

  “Werken in de 

zorg past bij mij”

SDv past bij je als je later 
wilt gaan werken bij:
 een sportschool
 een vakantiepark
 het leger
 de politie
 een beveiligingsdienst
 

Kayleigh Roos koos 
voor Verzorging

Marco Weymans 
koos voor Handel & 

Administratie

Lisa Kraker koos voor SDV


