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                    Aanmelden
Op de website van het Olympus 
College kun je een aanmeldformulier 
downloaden. Dat vullen je ouders in 
en sturen het dan op naar:
Olympus College
Afd. Jan Ligthart, t.a.v. mw. Kersten
Olympus 11
6832 EL Arnhem
Je ouders kunnen ook naar een 
infor matie-ochtend komen. Zij 
 kunnen zich aanmelden bij de 
 administratie: 026-3202875.

Nieuwsgierig?
Kom eens kijken op onze Open Dag! Op de website www.olympuscollege.nl 
vind je de datum.
De leerlingen die zich bij ons hebben aangemeld, nodigen we uit om in 
juni een dagje mee te draaien. Je maakt dan alvast kennis met een paar 
docenten en vakken.
Als je de Open Dag of de kennismakingslesjes hebt gemist, dan kun je met 
je ouders ook een afspraak maken om eens te komen kijken.

Na het brugjaar Jan Ligthart
In maart brengt het docententeam een advies uit over de studierichting. 
Iedere leerkracht geeft daarbij schriftelijk zijn mening en vervolgens wordt 
op een vergadering het defi nitieve advies bepaald. 

Voor meer informatie over het Brugjaar Jan Ligthart kunt u contact 
 opnemen met de administratie van onze afdeling. Het telefoonnummer is: 
026-3202875. BRUGJAAR 

JAN LIGTHART

voor mensen met energie



                    

                    

                    
 

Brugjaar Jan Ligthart
Je weet best veel, maar vindt het eng om voor de klas daar iets over te vertellen.
Of
Je hebt een vervelende periode achter de rug, waardoor je niet goed hebt kun-
nen leren.
Of
Je hebt eigenlijk een extra jaartje spelling of rekenen nodig om op je eigen 
niveau terecht te komen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de stap van groep 8 naar de mid-
delbare school voor jou te groot is. Dan ben je bij ons van harte welkom! Wij ge-
ven je extra hulp zodat je daarna met meer zelfvertrouwen en kennis verder kunt.

BRUGJAAR JAN LIGTHART

Naast de gewone vakken geven we elke week vijf hulplessen. Je werkt dan aan 
de onderwerpen die nog niet zo lekker lopen. Bijvoorbeeld rekenen en spelling 
of een training om je concentratie te verbeteren. Ook kunnen we je helpen om je 
leerwerk goed te plannen en te organiseren. En als je erg verlegen of faalangstig 
bent, zorgen wij ervoor dat je meer zelfvertrouwen krijgt.
Je kunt hulplessen volgen om:
• je faalangst te verkleinen;
• beter voor jezelf op te komen;
• makkelijker vrienden te maken;
• je concentratie te verbeteren;
• je huiswerk en leerwerk goed te organiseren;
• begrijpend lezen te verbeteren;
• minder spelfouten te maken;
• te leren over werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord;
• je handschrift te verbeteren;
• de basis van het Engels goed te oefenen;
• goed te leren rekenen. 

Buitenschoolse activiteiten
We organiseren elk jaar een aantal leuke 
activiteiten, zoals de kennismakingsweek 
aan het begin van het schooljaar, Sinter-
klaas, het kerstfeest en in mei bezoeken 
we een pretpark. Ten slotte wordt het 
schooljaar afgesloten met activiteiten-
dagen, waar je een keuze kunt maken uit 
sportieve en creatieve activiteiten.

Zorg
Wij weten dat als je je goed voelt op 
school, je ook betere resultaten haalt. Wij 
zorgen er daarom voor dat iedereen zich 
op school veilig voelt. 
Dat doen we samen:
1. De docent zorgt voor goede lessen, 
 met duidelijke uitleg en goede tips.
2. De mentor is ervoor om je te helpen bij 
 hoe je je voelt op school, het 
 organiseren van je huiswerk en 
 overlegt met jou om erachter te komen 
 hoe je een probleem kunt oplossen.
3. De ondersteuningscoördinator helpt jou 
 en je ouders als er extra hulp nodig is 
 die buiten de school gezocht moet 
 worden. 

Wie zijn wij
Het brugjaar Jan Ligthart is een aparte 
afdeling van het Olympus College. We 
hebben ons eigen schoolgebouw, eigen 
ingang, kluisjes en speelplaats. Al onze 
docenten willen je graag snel en goed 
leren kennen, zodat we precies weten wie 
je bent en waar je mee geholpen moet 
worden.  

Doel
Jouw doel is ook ons doel: groeien zodat 
je verder kunt naar de school die bij jouw 
niveau past. Hoe we dat doen lees je 
hieronder.

Bij ons volg je de vakken die in elke brug-
klas worden gegeven, bijvoorbeeld Neder-
lands, Engels, wiskunde, gym. Zo wen je 
alvast aan de manier van werken op een 
middelbare school. Alle docenten geven 
tips: Hoe maak je je huiswerk? Hoe leer 
je voor een overhoring? Hoe maak je een 
werkstuk? Hoe houd je een spreekbeurt? 
Aan het eind van het schooljaar snap je 
dat allemaal.


