Onderwijs
Op Olympia werken we met het jaarklassensysteem.
Dat wil zeggen dat we in groepen van ongeveer gelijke
leeftijden les geven. We hebben twee kleutergroepen
en verder van ieder leerjaar één klas.
We doen er alles aan om de leerlingen de aandacht te
geven die ze verdienen.
We proberen de gemiddelde groepsgrootte niet boven
de 20 kinderen te laten komen.

Kleuters
Olympia geeft onderwijs dat uit de kinderen haalt
wat erin zit. Vanaf het begin worden de kinderen
uitgedaagd om actief te zijn en hun grenzen te
verleggen.
De kleuters leren spelenderwijs, maar niet vrijblijvend!
We gebruiken daarvoor thema's. Leren is immers leuker
en gaat beter wanneer het betekenisvol is.
Denk aan thema's als 'ik stuur een brief', 'ik ga naar de
bakker' en 'we gaan op vakantie'. In de thema's is er
veel aandacht voor spelend leren.
Onze kleuters hebben dit zelf ‘leerspelen’ genoemd!
We werken vanuit de doelen en kunnen zo goed aansluiten bij elke leerling. Bij de kleuters hebben
we net als in de andere groepen uitgebreid aandacht voor SEO, burgerschap en creatief aanbod.

LIST
LIST staat voor Lezen IS Top.
Elke dag wordt er in alle groepen gelezen, voorgelezen
en gepraat over boeken.
Waar in de jongere groepen veel aandacht is voor
instructie, komt vooral ook het leesplezier nadrukkelijk
aan bod. Want wie met plezier leest, leest meer. En
goed lezen staat aan de basis van vele vaardigheden.
Op Olympia hebben we een prachtige bibliotheek,
waar de kinderen wekelijks uit de nieuwste
kinderboeken een keuze mogen maken.
En dat is een feest!

Doelgericht werken
Zoals elke basisschool zorgen wij voor een goed
aanbod op het gebied van taal, rekenen en
zaakvakken. We bieden onze kernvakken doelgericht
aan. Dat betekent dat we goed kijken naar wat de
kinderen al kunnen en hoe we ervoor kunnen zorgen
dat elk kind verder kan groeien. We geven hiervoor
instructie op maat, gebruiken de nieuwste methodes,
passen verschillende werkvormen toe en zetten
chromebooks in.
Zo is elke les op Olympia afwisselend en motiverend.

Fijne sfeer
Olympia zet krachtig in op het sociaal-emotioneel leren. Er is veel
aandacht voor een veilige en fijne sfeer voor iedereen; want pas dan
kom je tot leren!
We gaan uit van de volgende basisregels:
Op Olympia
1

Gaan wij op een respectvolle manier met elkaar om,

2

zijn wij rustig in de school,

3

gaan wij netjes om met onze spullen

Daarnaast belichten we elke maand een onderwerp waar we extra
aandacht aan besteden.
Tijdens de SEO-lessen maken we gebruik van de Kanjermethode.
Deze methode gaat over bevorderen van onderling vertrouwen in de
groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas,
het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Creatief aanbod
Op allerlei manieren stimuleren wij de creativiteit van
de kinderen. We geven muzieklessen volgens de
methode 1-2-3 zing. Tijdens de teken- en
handvaardigheidslessen worden de mooiste dingen
gemaakt.
Bij onze Olympiashows komen alle creatieve vakken
samen; de kinderen treden op, maken hun eigen decor
en presenteren. Onze Olympiashows zijn in middels erg
geliefd bij de ouders die komen kijken.

Bewegingsonderwijs
Elke groep krijgt bij ons gymles van experts van Breda
Actief.
We maken voor deze lessen gebruik van de mooie
gymzaal in ons pand.
Natuurlijk spelen alle groepen ook elke dag lekker
buiten. Met plezier actief bewegen vormt de basis voor
een gezonde leefstijl.

Burgerschap
We hebben nadrukkelijk aandacht voor burgerschap.
Hierbij leren kinderen wat er nodig is om (later) actief
deel te kunnen nemen in onze samenleving.
Onderwerpen als democratie, milieu en samenleving
komen aan bod. Natuurlijk krijgt ook mediawijsheid
ruimschoots aandacht. Zo doen we mee aan de 'week
van de mediawijsheid' en is er een informatieavond
voor ouders waarbij alle nieuwe ontwikkelingen worden
gedeeld.

Engels
Vanaf groep 5 bieden we de kinderen Engelse les aan. Hiervoor gebruiken we de moderne
methode Blink Engels die de Engelse taal via muziek aanleert. Dat spreekt enorm aan!

