
        

Mijn dochter zit in de vierde klas op Olympia. Zowel zij 
als ik zijn erg enthousiast over de school. We vinden het 
een voordeel dat Olympia een kleine school is. Geen 
‘leerfabriek’, maar aandacht voor elkaar en een open 
sfeer. 

Omdat ik samen met mijn vrouw in de ouderraad zit, 
weten we goed hoe de school ervoor staat en wat er 
leeft. Zo ben ik erg tevreden over hoe ze op school de 
veiligheid aanpakken. In tegenstelling tot wat je weleens 
hoort, heeft juist Olympia de zaken op orde en is de 
veiligheid heel praktisch gemaakt en onder controle.

Open sfeer
Dat begint al als je binnenkomt. Je ziet de conciërges en 
leerkrachten meteen. Wat ook opvalt is hoe licht en open 
de sfeer is. Uitnodigend, met betrokken personeel. 
Je voelt je welkom.  

Jonge leerkrachten
Nog een pluspunt vind ik het team van jonge 
leerkrachten. Ze gaan op een gemakkelijk en natuurlijke 
manier om met jongeren, ze zijn flexibel en zijn goed 
op de hoogte van de typische dingen van deze tijd. 
Denk aan social media. Om te leren hoe je ermee 
om moet gaan, moet je het zelf goed begrijpen. 
Dat doen zij. Onlangs organiseerden we als ouderraad 
een informatieavond over dit thema. Toen zag je hoe het 
onderwerp leeft onder ouders en hun kinderen. 
Er is veel verteld en veel gevraagd. 

Ouders kunnen bij de ouderraad terecht 
De ouderraad is er ook om ouders en school met elkaar 
in contact te brengen. Bij vragen of opmerkingen over 
de school bijvoorbeeld. Ouders of verzorgers komen 
dan bij ons met vragen, en wij gaan ermee naar de 
schoolleiding. Dat zorgt voor oplossingen en voor uitleg 
en begrip. Je begrijpt betere waarom er bepaalde 
keuzes gemaakt worden bijvoorbeeld. 

Ik raad iedere ouder of verzorger aan om juist op de 
middelbare school betrokken te zijn bij het schoolleven 
van hun kind. Ze gaan belangrijke keuzes maken. 
Bijvoorbeeld welke opleiding ze hierna willen gaan 
doen, welk beroep ze leuk vinden. Ook gebeurt er veel 
in hun persoonlijke ontwikkeling. Op Olympia is er veel 
aandacht en ruimte om hen daar zo goed mogelijk bij te 
begeleiden. 

Graag tot op de open dag!
www.olympiadatzijnwij.nl
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