
OPEN HUIS

schoolkrant
2 0 1 8 - 2 0 1 9

Agenda
26 januari 2018
Open huis brugjaar Jan Ligthart
Van 17.30 uur-20.00 uur 

27 januari 2018
Open Huis Olympus College
Van 9.30 uur tot 13.00 uur

1 maart en 2 maart 2018
Speciale muziektheatervoorstelling  
voor leerlingen groep 8.  
Voor aanmelding zie:  
www.olympuscollege.nl   

8 februari 2018
• vwo (onderzoekend en creatief)
•   mavo, havo (aandacht voor de  

profielen Creatief en Sport)

7 februari en 21 februari 2018
Minilessen voor leerlingen van groep 8
Inschrijven via onze website

8 maart 2018
Aanmeldingsdag  
Van 16.00-20.00 uur  
(geen afspraak nodig)

31 mei 2018 
Kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen 
brugklas Jan Ligthart 

20 juni 2018
Kennismakingsmiddag voor de 
aanstaande brugklassers mavo-havo-vwo

27 januari 
2018

Van 09.30 tot 13.00 uur

Wat wij 
leren en hoe 

wij leren
Lees er alles over aan de 

binnenzijde van deze krant!

www.olympuscollege.nl



Ook actief buiten de lessen…
Buiten de lessen om organiseren we op het 
Olympus veel activiteiten 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 je wel eens kennis willen maken 
met leeftijdgenoten uit andere landen? 
Dat kan! In het derde jaar op het Olympus College 
ga je naar het buitenland en komen leerlingen 
uit het buitenland naar onze school. In de 
bovenbouw 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!

Welke klassen?
Het Olympus College heeft voor bijna iedereen 
wat te bieden. We hebben 6 soorten brugklassen 
zodat er altijd wel een klas is die bij je past. We 
zetten alles even voor je op een rij.

Vwo, havo, mavo en brugjaar Jan Ligthart
• De vwo-klas: als je  een vwo-advies hebt.
•  De havo/vwo-klas: als je basisschool denkt dat 

je het vwo misschien wel aankunt. 
• De havo-klas: als je een havo-advies hebt.
•  De mavo/havo-klas: als je basisschool denkt dat 

je de havo misschien wel aankunt. 
•  De mavo-klas: als je een mavo- (of vmbo-t-)

advies hebt.
•  Het brugjaar Jan Ligthart, als je nog niet 

helemaal klaar bent voor de reguliere brugklas.

Om toegelaten te worden is het advies van de 
basisschool leidend. 

Het Olympus College, 
vol energie!
Op het Olympus College krijg je goed onderwijs en uitstekende 
begeleiding in een veilige en sociale omgeving. We vinden 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 reguliere vwo, havo en mavo en het brugjaar 
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 en neem eens een 
kijkje op onze website www.olympuscollege.nl

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 zenuwachtig 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 diverse vormen van ondersteuning op onze 
school, dan kun je contact opnemen met onze 
ondersteuningscoördinator Joyce Waegemaekers 
tel. 026-3202870 of via het e-mailadres 
j.waegemaekers@olympuscollege.nl.

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 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!



Kleine schooltjes in de school 
Elke afdeling op het Olympus College heeft een eigen plek binnen het gebouw, met een eigen ingang, 
eigen fietsenstallingen en een eigen ruimte om te pauzeren. Zeker voor jou als nieuwe brugklasser is  
dat fijn. In ‘het ronde gebouw’ krijgen al onze vwo leerlingen les, de tweede verdieping van  
‘het hoofdgebouw’ is voor de havo leerlingen en de eerste verdieping voor de mavo leerlingen. Het 
´Ster-gebouw´ is geheel voor de het brugjaar Jan Ligthart.

5 uur sport in de 
week..onwijs leuk!
Hoi ik ben Teun van den Wildenberg en ik heb 
gekozen voor het sportprofiel. Ik zit hier nu 
ongeveer een maand op school. Ik vind het tot 
nu toe echt onwijs leuk. Ik heb snel vrienden 
gemaakt en veel gelachen. Maar het leukste vind 
ik natuurlijk sporten. Daarom heb het profiel sport 
gekozen. Ik vond het in het begin heel lastig want 
het is eigenlijk alsof je een andere wereld instapt 
zonder een idee te hebben wat je moet doen. 
En het was voor mij gewoon heel anders dan de 
basisschool. Ik vind het heel leuk dat ik sommige 
lessen ook met andere klassen kan gaan sporten.

Teun van den Wildenberg, klas MH1B

Omgaan met elkaar
Op het Olympus College hechten we veel 
waarde aan een positieve 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.

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!

Profiel Creatief….  
echt iets voor mij!
Ik zit nu al een paar maanden op het Olympus 
College en ik vind het geweldig! Ik had in de eerste 
week al veel vriendinnen. Al mijn vriendinnen 
hebben ook het profiel creatief. Het is altijd super 
gezellig. Ik heb voor creatief gekozen omdat ik erg 
van drama en muziek houd. Het wennen op het 
Olympus College was niet moeilijk doordat ik snel 
vriendinnen had gemaakt. We hebben altijd veel 
L.O.L. bij creatief en de andere vakken. Ik ben blij dat 
ik voor het Olympus College heb gekozen. 

Roxy Kloër, klas H1C

Ik vind het heel fijn op het vwo. Op het vwo 
heb je je eigen gebouw. In dit gebouw heb 
je je meeste lessen en kan je pauze houden. 
Doordat je in een eigen gebouw zit, is het ook 
niet zo heel druk daar. Dat zorgt voor een fijne 
en rustige sfeer. Op het vwo hebben we ook 
de Olympusmiddag. Dit is een module waarvan 
je elke week 2 lesuren krijgt. Elk kwartaal kan 
je weer een nieuwe module kiezen. Er is één 
verplichte module: efficiënt leren. Deze module 
moet je verplicht 1 keer doen. In deze module 
wordt er veel uitgelegd over hoe je het best 
kan leren en je oefent er veel met plannen. 
Voor de rest zijn er modules zoals anatomie, 
sterrenkunde, sport en gezondheid, etc. Ik vind 
de Olympusmiddag heel erg leuk. Doordat je 
zelf een module kan kiezen, kies je voor iets 
wat je ook echt leuk vind. Daardoor kan je met 
plezier de lessen volgen en leer je er veel van.

Freia Schrijver, klas VG2B

Vwo 
op het 

Olympus



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 8 maart. 
Je kunt het aanmeldingsformulier ook zelf invullen en opsturen naar Olympus College 
Postbus 30098, 6803 AB  Arnhem. Doe dit wel voor 15 maart 2018! 
Je kan het aanmeldingsformulier ook downloaden en printen via www.olympuscollege.nl 

Olympus College

Bezoekadres
Olympus 11
6832 EL  Arnhem

Postadres
Postbus 30098, 6803 AB  Arnhem
tel. 026 320 28 70, fax 026 321 29 30
info@olympuscollege.nl
www.olympuscollege.nl

Een leuk en 
gezellig jaar!
Ik ben Katrien, ben 12 jaar oud en zit nu op het 
Brugjaar Jan Ligthart. Vorig jaar zat ik op De 
Borckeshof, in Breedenbroek. 

Ik heb gekozen voor Jan Ligthart omdat ik een 
lees- en spellingsachterstand heb en omdat 
mijn handschrift onleesbaar is. Ik moet er wel 
wat voor over hebben, want ik reis elke dag 
een uur met de trein heen en ook weer terug. 
Gelukkig ben ik nog nooit te laat gekomen.

Op onze school krijg je dezelfde lessen die je 
op een normale middelbare school ook zou 
hebben, bijvoorbeeld Nederlands, wiskunde, 
biologie en rekenen. Het gaat hier niet alleen 
om je cijfers, maar ook of je je best doet. Dat 
vind ik wel fijn. Je krijgt ook steunlessen: dat 
zijn lessen die speciaal voor jou zijn. Je zit dan 
ook niet met je klas, maar met leerlingen die 
hetzelfde moeten oefenen. 
Ik denk dat het een leuk en gezellig jaar wordt. 
Ik hoop dat ik mijn leesachterstand kan inhalen 
en dat mijn handschrift beter wordt, zodat ik 
naar de mavo kan.

Katrien Meijer, klas JL1D  

Beste ouders,

Deze schoolkrant 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 
opleidingsdirecteuren mavo-havo-vwo of de 
afdelingsleider Jan Ligthart: 

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 

Brugjaar Jan Ligthart: 
de heer Ed Boekhorst 
e.boekhorst@olympuscollege.nl 

mevrouw Anouk Derksen
a.derksen@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 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.  

Na één jaar
Na één jaar krijg je van ons een advies: je bent 
dan klaar om verder 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.


