
2017 - 2018

OPEN HUIS

Agenda
27 januari 2017
Open huis brugjaar Jan Ligthart
Van 17.30 uur-20.00 uur 

28 januari 2017
Open Huis Olympus College
Van 9.30 uur tot 13.00 uur

Donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari
Speciale muziektheatervoorstelling voor 
leerlingen groep 8. Voor aanmelding zie: 
www.olympuscollege.nl
 
9 februari 2017
• mavo, havo (aandacht voor de profi elen 
 Creatief en Sport),
• vwo (kleinschalig vwo)

15 februari en 22 februari 2017
Minilessen voor leerlingen van groep 8

9 maart 
Aanmeldingsdag  
Van 16.00-20.00 uur (geen afspraak nodig)

8 juni 2017
Kenningsmakingsdag voor de aanstaande 
leerlingen brugjaar Jan Ligthart 

21 juni 2017
Kennismakingsmiddag voor de aanstaande 
brugklassers Olympus College

23 januari
Van 9.30 tot 13.00 uur28 januari
Van 9.30 tot 13.00 uur



Het Olympus College, 

voor mensen met energie

Op het Olympus College ben je verzekerd van goed 

onderwijs en uitstekende begeleiding in een veilige en 

sociale omgeving. Daarnaast vinden we het belangrijk 

dat onze leerlingen een bewuste en gezonde leefstijl 

ontwikkelen. Sport en creativiteit lopen daarom als een 

rode draad door onze activiteiten. Zodat je samen met 

anderen ook op dit gebied je talenten leert ontdekken 

én benutten. Door de kracht van expressie en beweging 

geven we je energie voor de toekomst.

Op het Olympus College hebben we verschillende 

afdelingen: de mavo, havo en het vwo en een bijzondere 

afdeling: het ‘Jan Ligthart’, voor leerlingen voor wie de 

stap naar het reguliere voortgezet onderwijs nog wat te 

groot is.

In deze krant proberen we je zoveel mogelijk te vertellen 

over onze school, maar om onze school echt te leren 

kennen moet je binnen zijn geweest. Daarom nodigen 

we je van harte uit om langs te komen bij een van onze 

voorlichtingsmomenten, zoals het Open Huis of bij de 

minilesjes. 

Welke klassen?

Het Olympus College heeft voor bijna iedereen wat 

te bieden. We hebben 5 soorten brugklassen zodat 

er altijd wel een klas is die bij je past. We zetten alles 

even voor je op een rij.

Mavo, havo, vwo?

• De mavo-klas: als je een mavo- (of vmbo-t-)advies 

hebt.

• De mavo/havo-klas: als je basisschool denkt dat je 

de havo misschien wel aankunt. 

• De havo-klas: als je een havo-advies hebt.

• De havo/vwo-klas: als je basisschool denkt dat je 

het vwo misschien wel aankunt. 

• De vwo-klas: als je een vwo-advies hebt.

Om toegelaten te worden is het advies van de basis-

school leidend. De Cito-score moet dit advies onder-

steunen.

Extra ondersteuning op 

het Olympus College

Het kan voorkomen dat je extra ondersteuning nodig 

hebt. Er zijn allerlei situaties te bedenken waarbij je wat 

extra hulp op school kunt gebruiken bijvoorbeeld als je 

het lastig vindt voor jezelf op te komen, als je zenuwach-

tig wordt als je een toets moet maken of als je dyslectisch 

bent. Je krijgt dan extra ondersteuning van een remedial 

teacher. Als jij of je ouders meer willen weten over de di-

verse vormen van ondersteuning op onze school, dan kun 

je contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator 

Joyce Waegemaekers tel. 026-3202870.

Omgaan met elkaar
Op het Olympus Col-
lege hechten we veel 
waarde aan een posi-
tieve sfeer waarin 
iedere leerling zich 
prettig en veilig voelt.  
Want, wanneer je je 
fijn voelt op school 
kun je het beste leren. 
Samen zijn we hier 
verantwoordelijk voor. 
Je leert bij ons op 
school wat jij kunt 
doen (of al doet) om 
bij te dragen aan een 
fijne schooltijd voor 
iedereen.

Ook actief buiten de lessen…

Buiten de lessen om organiseren we op het Olympus veel acti-

viteiten waar je aan mee kunt doen; sporten, dansen, repeteren 

voor de musical, allerlei excursies en schoolfeesten. Oh ja, vanaf 

het derde jaar kan je terecht in onze eigen fitnessruimte.
Zou je wel 

naar Spanje, 

Duitsland of 

Denemarken 

of een ander 

land willen 

en contact 

maken met 

leeftijdgeno-

ten uit deze 

landen? Dat 

kan! In het 

derde jaar op 

het Olympus 

College ga 

je naar het 

buitenland en 

komen leerlin-

gen uit het buitenland naar onze school. Spreek je geen Spaans, 

Deens of Duits, geen nood, iedereen spreekt Engels. In de bo-

venbouw ga je ook nog een week op reis om alles over Londen, 

Rome of Barcelona te weten te komen. Dat worden weken om 

nooit te vergeten!



Profiel Sport 
   mavo – havo
Ben je gek op sport en bewegen? Wil je niet alleen veel sporten beoefenen maar ook leren coachen? Vind je het leuk om te weten hoe je toernooien organiseert en trainingen geeft? Kies dan voor het profiel Sport op het Olympus College! Je kunt hiervoor kiezen op de mavo en de havo. Het profiel Sport is voor leerlingen die sportief zijn, hun grenzen willen verleggen en vooral zichzelf willen ontwikkelen. In de eerste drie jaar krijg je vijf uur in de week sport. Tijdens deze uren maak je kennis met allerlei verschillende sporten zoals klimmen, schermen en squash. Maar ook bekendere sporten zoals basketbal, voetbal en turnen komen uitgebreid aan bod. Een belangrijk 

onderdeel is coaching. 
Je leert niet alleen jezelf 
verbeteren maar 
ondersteunt ook je 
klasgenoten hierin. Je 
leert rekening te houden 
met de gevoelens van 
anderen. Je wordt hier 
zelfstandiger door, je 
zelfvertrouwen groeit en 
je leert voor jezelf op te 
komen. Wanneer je dat 
wilt, kun je in de 
bovenbouw zelfs examen 
doen in het vak sport!

Profiel Creatief 

mavo - havo

Houd je erg van muziek, dans, 

toneelspelen, tekenen of schilderen? 

Ben je graag creatief bezig? Kies 

dan voor het profiel Creatief. Je 

kunt voor dit profiel kiezen op de 

mavo en havo. Je krijgt extra lessen 

drama, dans, beeldende vorming 

en muziek. In de onderbouw hoef je dus niet te 

kiezen voor één kunstvak, maar krijg je ze allemaal! En in de bovenbouw 

kun je, als je er voor kiest, er ook examen in doen. Ieder jaar is er een 

auditie voor de jaarlijkse voorstelling, of kun je optreden op onze 

jaarlijkse podiumavond. Of misschien exposeer je met anderen in ons 

eigen museum in de school. Laat je inspireren of inspireer anderen!

Profiel Creatief…. 
echt iets voor mij!

Als je op het Olympus 
College voor creatief kiest, 
dan doe je meer met kunst 
en cultuur. Ik heb hiervoor 
gekozen omdat ik vooral 
heel erg hou van acteren en 
dans, dus het profiel Creatief 
is echt iets voor mij! Ik krijg 
ook les in muziek. In het 
begin dacht ik dat het echt 
niks zou worden, maar na 
een paar keer kon ik al 
gitaar spelen en drummen! 
Soms hebben we ook 
‘creatief dagen’. Op deze 
dagen heb je geen gewone 
lessen, maar ben je de hele 
dag bezig met dans, drama, 

muziek en beeldende vorming. Dit zijn echt super gezellige 
dagen! Je werkt dan samen met alle kinderen die voor het 
profiel Creatief hebben gekozen. Ik hoop dat we elkaar volgend 
schooljaar op het Olympus tegen komen!

VWO

Op ons kleinschalig vwo krijg je les op een eigen kleine afdeling, 

waar elke leerling gezien wordt en zichzelf kan zijn. Efficiënt 

leren en het doen van onderzoek neemt een belangrijke plaats 

in, want ons vwo bereidt je voor op de universiteit. Je leert 

plannen, organiseren, samenwerken, informatie verzamelen en 

na te denken over jouw leerstijl. Eén middag in de week, op de 

Olympusmiddag, kun je zelf kiezen voor uitdagende modules 

naast de gewone leerstof. Je kunt kiezen voor modules uit onze 

profielen Sport en Creatief 

of voor wetenschappelijke 

modules als sterrenkunde 

of bedrijfskunde. Wij vinden 

het belangrijk om aan te 

sluiten bij jouw specifieke 

talenten en interesses, om 

je te stimuleren om te leren, 

te ervaren en te ontdekken. 

Want daar krijg je energie 

van!

Toen ik 12 jaar was ben ik naar deze school 

gekomen. Ik heb voor deze school gekozen omdat ik op 

de open dag al merkte dat er een hele leuke sfeer hangt. 

Ik vind het een mooie school en het fijnste vind ik dat de 

vwo-klassen een eigen gebouw hebben daardoor voelt 

de school heel erg kleinschalig. Ik vind 

het heel fijn aan het Olympus dat de 

school ook les geeft in culturele vakken 

zoals: dans, drama, beeldende vorming 

en muziek zodat je naast de serieuze 

vakken ook vakken hebt waar je een 

beetje kan ontspannen.
Wat ik ook speciaal vind aan deze school 

is dat het Olympus zich veel richt op 

onderzoek doen. Naast de culturele 

vakken en de basisvakken heb je ook 

nog de Olympusmiddag (voor degenen 

die VWO doen), op de Olympusmiddag 

kan je uit verschillende vakken kiezen als 

sterrenkunde, Spaans, kunst op straat, etc. 

Dit vind ik vooral leuk omdat je dan extra vakken kan 

kiezen die je zelf leuk vind.
Dit zijn de redenen waarom ik voor het Olympus heb 

gekozen.

Asarina Andjelkovic, 
uit klas MH1A

Jesper Arends, uit 
klas H2A

5 uur sport in de week.. 

hartstikke leuk!

Het sportprofiel is hartstikke leuk! Je sport heel veel, wel 

vijf uur in de week! We doen allerlei verschillende sporten 

zoals onder andere softbal en turnen. We hebben ook 

meegedaan aan de Lingezegenloop, 5 km 

hardlopen! Aan het begin van het 

schooljaar zijn we op sportkamp geweest. 

Daar hebben we met z’n allen 

gekampeerd, gemountainbiked en een 

echte bootcamp gehad. Wat ik ook heel 

leuk vind is dat je kennis maakt met 

kinderen uit andere klassen die ook voor 

het sportprofiel hebben gekozen. Het 

enige nadeel is dat je natuurlijk ook nog 

andere vakken hebt. Maar ja… daar sport 

je wel doorheen.

Leuke sfeer en nog veel meer…

Simmen Theuvenet, 
uit klas V2A



Deze brugklaskrant is gemaakt voor uw kind en u heeft vast 

meegekeken om een indruk van het Olympus College te krijgen.

Voor u hebben we op onze website www.olympuscollege.nl alle 

informatie digitaal beschikbaar gesteld. Onder het menu ouders 

en verzorgers vindt u bijvoorbeeld de schoolgids en de visie 

van de school.

Wanneer u een persoonlijke afspraak wenst kunt u contact 

opnemen met een van onze afdelingsleiders: 

Mavo: de heer Marcel van Zanten, 

 m.vanzanten@olympuscollege.nl 

Havo: de heer Arie Sluijs, 

 a.sluijs@olympuscollege.nl 

Vwo: de heer Bert Langkamp: 

 b.langkamp@olympuscollege.nl 

Afdeling Jan Ligthart: de heer Ed Boekhorst: 

 e.boekhorst@olympuscollege.nl

Brugjaar Jan Ligthart

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de stap van groep 

8 naar de middelbare school voor jou te groot is. Dan ben je van 

harte welkom bij ons in het brugjaar Jan Ligthart! Wij geven je 

extra hulp zodat je daarna met meer zelfvertrouwen en kennis 

verder kunt.

Bij ons volg je alle vakken die 

je ook op de middelbare school 

krijgt. Daarnaast werk je vijf lessen 

per week in kleine groepjes aan de 

onderwerpen die nog niet zo lek-

ker lopen. Bijvoorbeeld rekenen en 

spelling of een training om je con-

centratie te verbeteren. Ook kun-

nen we je helpen om je leerwerk 

goed te plannen en te organiseren. 

En als je erg verlegen of faalang-

stig bent, zorgen wij ervoor dat je 

meer zelfvertrouwen krijgt.  

Na één jaar

Na één jaar krijg je van ons een 

advies: je bent dan klaar om ver-

der te gaan op het niveau dat het 

beste bij jou past. Omdat je al veel weet over lesroosters, agenda, 

huiswerk maken, leren voor toetsen en extra hebt geoefend met 

rekenen en taal, kijk jij met plezier uit naar de vervolgschool. Het 

allerbelangrijkste doel van het brugjaar: een fijne tijd, waarin je je 

veilig voelt en leert wat jij nog moet leren. Zodat je klaar bent om 

het vervolgonderwijs op jouw niveau goed te kunnen doorlopen.

Olympus College

bezoekadres postadres
Olympus 11 Postbus 30098 tel.    026 320 28 70 info@olympuscollege.nl
6832 EL  Arnhem 6803 AB  Arnhem fax   026 321 29 30 www.olympuscollege.nl

Ik voel me hier fijn!

Hallo, ik ben Fionn en ik ben 12 jaar oud. Ik heb op een 

democratische basisschool gezeten en ik wilde kijken of ik 

ook op het regulier onderwijs goed mee kan komen. Daarom 

ben ik naar het Jan Ligthart gegaan. Een andere reden is dat 

ik een achterstand heb bij spelling en rekenen. 

Nu word ik daar heel goed 

mee geholpen en 

hoop ik dat ik havo-

niveau haal. Op het 

Jan Ligthart hangt 

een gezellige sfeer 

waardoor je je heel 

fijn voelt. Ik ben met 

spelling nu al vooruit 

gegaan en de extra 

lessen rekenen helpen 

heel erg. Waar ik ook 

heel blij mee ben is dat 

het niet om de cijfers 

gaat en dat het niet erg 

is wanneer je iets nog niet 

snapt of wanneer je fouten 

maakt.

Aanmelden?

Als je met je ouders besluit te kiezen voor het Olympus College 

dan zijn er verschillende manieren om je aan te melden. Je kan 

samen met je ouders langskomen op de aanmeldingsdag op 

9 maart. Je kunt het aanmeldingsformulier ook zelf invullen en op-

sturen naar Olympus College Postbus 30098, 6803 AB  Arnhem. 

Doe dit wel voor 15 maart 2017! Je kan het aanmeldingsformulier 

ook downloaden en printen via www.olympuscollege.nl  

Beste ouders,

Ik zou nooit meer anders willen!
Wanneer je nog op de basisschool zit en je hebt je aangemeld bij het Olympus College, dan heb je voor de 
zomervakantie een kennismakingsdag om je klas al een 
beetje te leren kennen. Dat is best spannend, want je 
kent natuurlijk nog niemand. Maar gelukkig verandert dit 
snel! Tijdens de eerste schooldagen ga je allerlei leuke 
activiteiten doen zodat je de klas heel snel kent. Na twee dagen introductie ga je echt beginnen met werken. 
Gelukkig zijn de leraren in het begin nog niet zo streng, 
ze helpen je zodat je snel went op school. Je went snel 
hoor! Na twee weken wist ik al hoe alles gaat en heb ik 
al een vast ritme: ’s avonds voordat ik naar bed ga, pak ik mijn tas in. Wanneer ik wakker word eet ik wat, poets m’n tanden en ga ik naar school. Op school leg ik spullen die ik niet nodig heb in m’n kluisje en ga ik naar de les. Ik vind dat ik goed geholpen word door de leraren, zij snappen echt wel dat het in het begin best lastig is allemaal. En nu… zou ik nooit meer anders willen dan de middelbare school!

Malin van Rossem, 
uit klas MH1A 

Fionn Baetens, 
uit klas JL1B


