
        

Op Olympia 
is het cool!

Annika

Vanuit Veldhoven fiets ik samen met Quinty in 20 minuten naar 
Olympia. Vanaf de eerste dag zijn we al vriendinnen. We kletsen 
heel veel. Supergezellig!

Mijn school
Mijn ouders wilden graag op Olympia gaan kijken. Ik vond de 
school mooi en open en maakte kennis met aardige docenten. 
Mijn eerste indruk was meteen fijn. De eerste week was heel 
leuk. Er was een sportdag en veel workshops. Zo leer je elkaar 
en de school goed kennen. Olympia voelde meteen als mijn 
school en ik maakte ook snel vriendinnen. Als je als leerling extra 
hulp nodig hebt, is Olympia ook een fijne school. Je wordt extra 
begeleid en er wordt echt gekeken hoe het met je gaat. Het 
geeft me een veilig gevoel.

Pauze
De aula is lekker groot en fijn. Ik zit graag met mijn nieuwe 
vriendinnen aan de eerste tafel. Daar kunnen we alles goed zien. 

Quinty 

Op de Open Dag vond ik het schoolgebouw fijn en de vakken 
leuk. Ik mocht zelf mijn nieuwe school kiezen en dat werd 
dus Olympia. Alle vakken zijn leuk, maar de lessen drama in 
de eerste klas vond ik echt top! Mijn eerste toets had ik van 
biologie. Ik had er goed voor geleerd en had meteen een 
10. Mijn ouders trakteerden me zelfs op iets lekkers bij de 
McDonald’s, omdat ik het zo goed had gedaan.

Magister
We werken met de app Magister. Met de codes die ik van school 
heb gekregen, kan ik inloggen en zie ik zo mijn lesrooster en het 
huiswerk. In de les mag ik niet op mijn telefoon. Dat is prima, 
want zo kan ik beter de lessen volgen, zonder dat ik afgeleid 
word. 

Droombaan
Het is hier echt cool. Ik wil later bij de politie en weet dat ik hier 
op Olympia het begin maak voor mijn droombaan.
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