Onze docenten op
Olympia zijn aardig en
hebben veel geduld

Fatima

Er zijn veel aardige docenten en conciërges naar wie ik toe kan
gaan als er iets is. Ze letten wel overal op, maar ik voel me toch
niet in de gaten gehouden. Op Olympia hebben leraren veel
geduld en ze zijn echt aardig. Ze leggen iets soms wel tien keer
uit, net zo lang totdat iedereen het snapt. Het zit dan meteen in
mijn hoofd. Laatst moest ik bij wiskunde een figuur uitklappen
en opschrijven. Iedereen vond het moeilijk. Onze docent legde
het aan iedereen nog een keer apart uit. Daarom hebben we die
toets allemaal goed gemaakt.
Zorg en Welzijn
Ik zit nu in de derde en heb gekozen voor het profiel zorg en
welzijn. Hier leer ik over hygiëne, huishoudelijke dingen en
horeca. Het is een goede basis om later orthodontist te worden.
Kleine klassen
In mijn klas zitten 23 leerlingen, dat is best rustig. De culturele
doe-dag is top. Een dag met allerlei workshops, die je samen
met alle leerlingen volgt. Zo ken je snel iedereen. In de pauze
praat ik graag bij met vriendinnen of ik neem nog even een toets
door.

Laurens

Toen ik in groep 8 zat ging ik naar informatieavond van Olympia
waar ik met mijn ouders leuke proeflessen volgde. Zoals de
lessen toen waren, kreeg ik ze ook in de brugklas. Ook gaf de
directeur van de school een goede uitleg. Ik was er meteen uit:
ik zou naar Olympia gaan! Inmiddels zit ik in het derde jaar en
volg het profiel economie. Later wil ik iets met economie gaan
doen, wat gerelateerd is aan sport.
Mentor
Ik krijg 6 uur per week Engels en Duits van meneer Crommetuijn.
Hij is ook mijn mentor en begrijpt me altijd super goed.
Huiswerk
Het huiswerk valt nog steeds reuze mee. Het meeste krijg ik
tijdens de les af, zodat ik thuis genoeg tijd over heb om te
voetballen en te gamen. Voetbal, en vooral PSV, is echt mijn
ding. Dus ik ben ook vanaf de eerste klas lid geworden van het
schoolvoetbalteam. Vanaf dag één voelde Olympia als mijn
school, het klopte gewoon met mijn eerste indruk.
Als je Olympia net als ik een leuke school vindt, moet je naar
Olympia gaan. Blijf wel gewoon jezelf, want dan maak je snel
vrienden!
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