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Het Olympus College stimuleert de leerlingen 
tot het ontwikkelen van een gezonde levens-
stijl en laat ze op een creatieve en sportieve 
manier de wereld onderzoeken. De school 
daagt met haar profielen Sport en Creatief  
de leerlingen uit tot het ontwikkelen van een 
 actieve, nieuwsgierige en ook kritische 
 houding. Voorwaarde voor een optimale 
 ontwikkeling en het behalen van de beste 
 resultaten is dat we elkaar steunen in een 
 veilige leeromgeving met duidelijke kaders 
waarin ook eisen aan elkaar kunnen worden 
gesteld.

Het Olympus College heeft de ambitie om 
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden 
naar een diploma. De school kent 
verschillende afdelingen: vwo, havo en 
mavo, de Brouwerij, de ISK en het Brugjaar 
Jan Ligthart. Leerlingen worden op het 
eigen niveau uitgedaagd om het beste uit 
zichzelf te halen. De gemeenschappelijke 
opdracht van ouders en school is om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van de 
leerlingen tot ruimdenkende mensen die 
later succesvol hun weg kunnen vinden in de 
maatschappij.

VWO, HAVO, MAVO EN 
BRUGJAAR JAN LIGTHART

Olympus College is 
onderdeel van Quadraam

HET OLYMPUS COLLEGE, 
VOL ENERGIE!

http://www.olympuscollege.nl


OLYMPUS COLLEGE Onze kernwaarden zijn gebaseerd op de 
 basisbehoeften van de zich ontwikkelende 
leerling en medewerker:
• Autonomie (regie nemen, leiderschap, lef)
•   Relatie (waarderen, teamspeler; 

feedback)
• Competentie (zich ontwikkelen)

Opleidingsschool
Het Olympus College is een Academische 
 opleidingsschool die studenten van de 
 Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Radboud 
 Docenten Academie, ArtEZ en Hogeschool 
Utrecht de afgelopen jaren een rijke leerom-
geving heeft geboden en in de toekomst nog 
steeds kan bieden. Het is een brede school 
met veel afdelingen en het is een school in 
 beweging ten aanzien van de wijze waarop 
 onderwijs wordt georganiseerd en aangebo-
den. Van docenten wordt gevraagd om volop 
te participeren in de processen van onder-
wijsvernieuwing die zich op verschillende 
 niveaus voordoen.
In deze dynamische omgeving kunnen aan-
komende docenten onder begeleiding van 
vakdocenten en schoolopleiders ervaren wat 
hun capaciteiten zijn en waar hun uitdagin-
gen liggen om zich verder te ontwikkelen.

Voor het uitvoeren van het praktijkonderzoek 
ontvangen de studenten ondersteuning van 
een onderzoeksbegeleider. Binnen de school 
spelen veel onderwerpen die de moeite van 
het onderzoeken waard zijn en voor de eigen 
ontplooiing van belang zijn.


