
 

 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
alle leerlingen leerjaar 2 t/m leerjaar 6 
 
 
 
 
Arnhem, 27 juli 2021 
Ref.: a-2021-201/coörd./WRK 
Betreft: informatie en programma eerste schooldagen 
 
 
 
 
EERSTE SCHOOLDAGEN CURSUSJAAR 2021-2022 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Het afgelopen schooljaar was een hectisch, spannend en soms ook wat 
chaotisch jaar. Er is ook dit schooljaar weer veel van iedereen gevraagd; van 
onze leerlingen, de docenten en zeker ook van de ouders. Wij willen vooral deze 
laatste groep nog eens extra bedanken voor de inzet en steun aan jullie kinderen. 
Het viel vast niet altijd mee om ouder en docent in één te zijn. Vooralsnog gaan 
wij ervan uit dat we in september het schooljaar kunnen starten zoals we het ook 
geëindigd zijn; met hele klassen en lessen op school. Mocht de situatie 
veranderen dan zullen wij jullie hiervan tijdig op de hoogte brengen.  
 
Voordat de vakantie echt begint willen wij onze leerlingen alvast van harte 
uitnodigen voor de introductie van het nieuwe schooljaar op het Olympus College. 
Van maandag 6 september t/m woensdag 8 september hebben de docenten van 
het Olympus College 3 studiedagen en zijn er nog geen lessen.  
Op donderdag 9 september zijn er introductie-activiteiten en op vrijdag  
10 september starten voor leerjaar 2 t/m 6 de eerste lessen. Het programma van de 
introductie is te vinden in de bijlage. 
 
Namens het gehele personeel wensen wij jullie een hele fijne en welverdiende 
vakantie! Wij hopen iedereen uitgerust en gezond in september weer te 
ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 

          
 
 
Anouk Derksen en André Peter IJzerman 
Conrectoren 
 
 
Bijlage: informatie en programma eerste schooldagen 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Boeken 
De leermiddelen (lesboeken, werkboeken) die je nodig hebt voor het schooljaar 2021-2022 
worden, in samenwerking met het Leermiddelenfonds Quadraam, voor alle leerlingen door 
het Olympus College besteld. Ouders en leerlingen hoeven dit dus niet meer zelf te doen. 
  
De boekenpakketten liggen bij aanvang van het schooljaar voor alle leerlingen klaar in de 
gymzaal 71. Je kunt deze volgens onderstaand schema ophalen: 
 
Maandag 6 september 10.00-12.00 uur 
Leerjaar 6 
 
Maandag 6 september 12.00-16.00 uur 
Leerjaar 1 
 
Dinsdag 7 september  09.00-15.00 uur 
Leerjaar 2 en leerjaar 3 
 
Woensdag 8 september 09.00-15.00 uur 
Leerjaar 4 en leerjaar 5 
 
Voor sommige leerjaren geldt dat het aantal leermiddelen groot kan zijn. Denk hieraan bij het 
ophalen van het pakket. 
Je leent deze leermiddelen van het Olympus College, wees er zuinig op, kaft ze! 
 
Vragen over de boeken kunnen gesteld worden via boeken@olympuscollege.nl.  
 
Laptop (alleen voor toekomstige leerlingen in leerjaar 2 en 3) 
Voor het bestellen van de laptop moeten ouder(s)/verzorger(s) wel zelf actie ondernemen. 
Het bestellen van de laptop kan bij The Rent Company via deze webshop, maar het is ook 
mogelijk om elders een laptop aan te schaffen. Mocht je al een laptop hebben dan voldoet 
deze misschien ook. Op onze website is veel informatie te vinden: 
https://www.olympuscollege.nl/leerlingen/boeken. Hier vind je onder andere de specificaties 
die de laptop moet hebben en hier kan je dus checken of jouw laptop geschikt is. Als je toch 
nog vragen over de laptop hebt, kun je per mail contact opnemen met dhr J. Dietvorst: 
j.dietvorst@olympuscollege.nl. 
 
Vergader- en ontwikkeldagen docenten 
Van maandag 6 september t/m woensdag 8 september hebben de docenten van het 
Olympus College vergader- en ontwikkeldagen en zijn er nog geen lessen.  
 
Introductie leerjaar 2 t/m 6 
Op donderdag 9 september is de introductie van het schooljaar 2021-2022. 
 
Start lessen leerjaar 2 t/m 6 
Op vrijdag 10 september zullen de lessen voor leerjaar 2 t/m 6 beginnen volgens het rooster. 
Het rooster zal aan het begin van de eerste lesweek worden gepubliceerd op Itslearning. 
Nieuwe leerlingen ontvangen het rooster tijdens de introductie. 
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mailto:j.dietvorst@olympuscollege.nl


 

 
 
 
Programma donderdag 9 september 
De teamleiders, coördinatoren en mentoren hebben een leuk en uitdagend programma voor 
jullie in elkaar gezet! Deze dag staat in het teken van kennismaken met de klas en met de 
mentor. Ook zal er informatie gegeven worden over de belangrijkste activiteiten van het jaar. 
De lokalen voor de introductie worden bekend gemaakt via de monitoren.  
 
De leerlingen worden op de volgende tijden verwacht: 
 
NB. Leerlingen die een laptop huren/kopen bij The Rent Company zijn al eerder aanwezig: 
mavo 2 vanaf 9.30 uur; havo 2 vanaf 10.00 uur en vwo 2 vanaf 10.15 uur.  
 
 
Leerjaar 2 mavo-havo-vwo: 
11.00 – 13.30 uur 
 

 
Opening en introductie (lokalenindeling op de 
monitor).  
Meenemen: agenda, etui, kleurpotloden en/of stiften 
opgeladen mobieltje, papier en lunchpakket. 

 
Leerjaar 3 mavo: 
Let op: gesplitst in M3A/ B en 
M3C/ D! 
 
M3A + B 
10.15 uur: 
 
 
 
 
 
12.15 uur – 13.15 uur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3C + D 
12.00 uur: 
 
 
13.00 uur: 
 
 
 
 
14.00 uur: 
 
 
 
 
15.00 uur – 16.00 uur: 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
Bowlingcentrum de Schelmse Brug, Bowlingcentrum 
Arnhem/ De Schelmse Brug. Adres: Schelmseweg 
52 Arnhem. Het is handig om op de fiets te komen 
(gezien de route is iemand achter op de fiets nemen 
geen optie). Neem iets te drinken en een lunchpakket 
mee. 
Opening en introductie met de mentor op het 
Olympus College (lokalenindeling op de monitor).  
Meenemen: agenda (is verplicht) en pen.  
 
NB: de leerlingen van M3A en M3B die een laptop 
huren (rental laptop), krijgen op vrijdag de 
gelegenheid deze laptop te halen en te 
installeren! 
 
 
Alleen de leerlingen met een 'rental’ (huur) laptop 
komen naar school voor instructie en installatie van 
de laptop 
Opening en introductie met de mentor 
(lokalenindeling op de monitor) op het Olympus 
College 
Meenemen: agenda (verplicht) en pen, iets te drinken 
en een lunchpakket. 
Fietsen naar Bowlingcentrum de Schelmse Brug. 
Adres: Schelmseweg 52 Arnhem. Kom op de fiets 
(gezien de route is iemand achter op de fiets nemen 
geen optie). 
 
Bowlen 
 
 



 

 
 
 
Leerjaar 3 havo: 
11.00 uur – 13.45 uur 

 
 
 
Opening en introductie in het 2e fase gebouw. 
Meenemen: sportkleding (geen rok of jurk), lang haar 
in een staart en schone gymschoenen voor binnen, 
agenda, etui en lunchpakket. 
 

 
Leerjaar 3 vwo: 
09.30 uur – 12.15 uur 

 
Opening en introductie (lokalenindeling op de 
monitor).  
Meenemen: sportkleding en gymschoenen voor 
binnen, agenda, etui en eventueel lunchpakket. 
Jullie gaan klimmen, dus draag geen jurk of rok en 
doe lang haar in een staart. 
 

 
Leerjaar 4 mavo: 
11.00 uur – 13.00 uur 
 

 
Opening en introductie (lokalenindeling op de 
monitor).  
Meenemen: agenda (is verplicht) en pen.  

 
 
Leerjaar 4 havo: 
13.30 uur – 15.15 uur 

 
Opening en introductie in het 2e fase gebouw. 
Meenemen: pen en papier.  
 
 

 
Leerjaar 4 vwo  
09.00 uur – 14.00 uur 

 
Opening en introductie in 2e fase gebouw. 
Meenemen: fiets, lunchpakket, pen en agenda. 
Draag makkelijke kleding en schoenen. 
 

 
 
Leerjaar 5 havo: 
11.30 uur – 15.30 uur 

 
 
Opening en introductie in het 2e fase gebouw. 
Meenemen: lunchpakket, pen en papier.  
 

 
Leerjaar 5 vwo: 
10.15 uur – 13.30 uur 

 
Opening en introductie in het 2e fase gebouw.  
Meenemen: pen, agenda en lunchpakket 
Het grootste deel van de introductie vindt buiten de 
school plaats. Neem dus je fiets mee, draag 
makkelijke kleding en schoenen. 
 

 
Leerjaar 6 vwo: 
13.00 uur – ca.16.00 uur 

 
Opening en introductie in het 2e fase gebouw. 
Meenemen: pen en agenda. 
Het grootste deel van de introductie vindt buiten de 
school plaats. Neem dus je fiets mee, draag 
makkelijke kleding en schoenen 
 

 
Wij wensen jullie een prettige vakantie! 
 
 


