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Dit jaar zijn we gestart met 34 leerlingen verdeeld over drie klassen, Olympus A, Olympus B en 

Olympus C. Op VSO De Brouwerij maken we gebruik van staatsexamens, dat houdt in dat onze 

leerlingen niet hoeven te voldoen aan een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), maar dat zij 

deelnemen aan het Centraal Schriftelijke Eindexamen en dat ze college examens afleggen om te 

laten zien dat ze voldoen aan de gestelde eindnormen. 

  
Klas Olympus A 

Deze klas is gestart met 10 leerlingen, allen op vmbo-tl niveau. Dit jaar hebbe we er -in tegenstelling 
tot vorig schooljaar- voor gekozen om leerlingen direct na de zomervakantie te laten beginnen op de 
locatie Olympus. Vorig jaar maakten de leerlingen de overstap naar het Olympus College na de 
herfstvakantie. Dit had echter tot gevolg dat leerlingen meer tegen een overstap gingen opzien, in 
plaats van -wat wij beoogden-  dat de doorstroom soepeler zou verlopen. 
 
Wel is er gekozen om ‘twijfelleerlingen’ (voor wie het nog niet helemaal duidelijk was of 
vervolgonderwijs de best passende uitstroombestemming was) een kans te geven op het Olympus 
College. We hebben overplaatsing naar VSO De Brouwerij (en dus een uitstroom naar ‘arbeid’) en 
doorstroom vanuit daar naar het Olympus College flexibeler gemaakt. We proberen op deze manier 
nog beter invulling te geven aan Passend Onderwijs.  
  
Alle leerlingen zijn begonnen met een vast pakket: Engels, maatschappijleer 1, economie en 
wiskunde. Verder kregen de Olympus A-leerlingen gedurende het jaar twee uur per week gymles van 
een Olympus-docent en is er gebruik gemaakt van een stagiaire Engels van het Olympus om 
gedurende een drie maanden instructies te verzorgen in de klas. 
 
Een groot aantal leerlingen uit de klas heeft meeloopuren gedraaid (de Brouwerij-leerlingen sluiten 
dan in tweetallen aan bij de reguliere lessen van het Olympus College). 
Practica-uren waren er nauwelijks voor deze klas, geen van de leerlingen had een exact vak in zijn of 
haar pakket. Om de leerlingen toch meer te bieden dan alleen klassikaal les, hebben de leerlingen 
deelgenomen aan het project ‘Verkiezingen’, waarbij de leerlingen van alle Brouwerijklassen door 
elkaar in groepen hebben samengewerkt. Deze groepjes hebben een plan met begroting gemaakt 
voor onderwijsontwikkeling van de VSO De Brouwerij op de Olympuslocatie en hebben deze plannen 
gepresenteerd voor de directie. 
 
Vanaf het moment dat de Corona toesloeg heeft deze klas online lessen gevolgd. De laatste weken 
van het jaar werden de lessen weer fysiek op locatie gegeven. 
 

Resultaten Klas Olympus A 
 
10 leerlingen gestart (allen niveau vmbo-tl) 
2 leerlingen met de herfstvakantie teruggestroomd naar Oosterbeek (uitstroom arbeid) 
0 leerlingen ingestroomd vanuit Olympus 
8 leerlingen opgegaan voor 32 certificaten, waarvan 27 behaald 
1 leerling stroomt door vanuit Olympus A naar 3 Havo Olympus regulier 

 
Klas Olympus B 
Gestart met 12 leerlingen, waarvan 10 leerlingen onderwijs volgden op vmbo-tl-niveau en twee op 
havo-niveau. Gezien de grootte van de havo-klas (Olympus C) hebben we ervoor gekozen om twee 
leerlingen in de B-klas te plaatsen. Deze leerlingen volgden wel gewoon de instructies van de havo 
Olympus C-groep. De leerlingen van deze groep zijn vrijwel direct begonnen met meelopen bij 
vakken van Olympusklassen. Leerlingen hebben meestal in tweetallen, maar soms ook in drietallen of 
individueel meegelopen bij; NASK 1, Maatschappijleer 1, Economie, Geschiedenis en ICT. Ook hebben 
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deze leerlingen voor de exacte vakken regelmatig gebruik gemaakt van het Wetenschapsplein van 
het Olympus College. 
 
Samen met de Olympus C-klas heeft Olympus B twee uur gym gehad van een Olympus-docent en is 
dit jaar CKV ingeruild voor drie periodes cultuurvakken. Eerste periode muziek, tweede periode 
drama en de derde periode beeldend (helaas is de laatste periode niet doorgegaan door Corona). 
Drama is een succesformule gebleken. De ervaringen vanuit de dramalessen hebben ervoor gezorgd 
dat onze leerlingen zich op hun mondelinge examens beter konden presenteren. Aanvankelijk 
maakten zij kennis met een vak enorm buiten hun comfortzone, maar de opbrengst was geweldig. 
 
Tijdens de Coronacrisis hebben de leerlingen vrijwel hetzelfde rooster als normaal in de klas kunnen 
draaien, met 3 à 4 instructielessen per dag via Teams en de rest van de tijd zelfstandig werken. De 
leerlingen hebben trouw de online lessen gevolgd. 
 

Resultaten Klas Olympus B 
 
12 leerlingen gestart, 10 op vmbo-tl niveau, 2 op havo niveau 
1 leerling met de herfstvakantie teruggestroomd naar Oosterbeek (uitstroom arbeid) 
0 leerlingen ingestroomd vanuit Olympus 
1  Havo leerling uitstroom MBO zorg 
1 leerling uitstroom behandeling ipv school 
8 vmbo leerlingen opgegaan voor een volledig diploma, allen geslaagd (1 doorstroom Havo          
    Brouwerij, rest mbo) 
1 Havo leerling opgegaan voor 4 certificaten waarvan 4 behaald. 
 

 

Klas Olympus C  
Gestart met 12 leerlingen waarvan 5 leerlingen gingen voor hun diploma en 7 leerlingen voor 
certificaten. Voor de leerlingen van Olympus C geldt ook dat zij lichamelijke opvoeding en muziek en 
drama hebben gehad van vakdocenten van het Olympus College (zie hierboven). 
 
Ook bij deze groep is er direct begonnen met meelooplessen. Diverse leerlingen hebben de vakken 
natuurkunde, scheikunde, maatschappijleer 1, maatschappijwetenschappen, geschiedenis en 
biologie gevolg in de reguliere Olympusklassen. 
 
De lessen in Olympus C verliepen een stuk moeizamer dan in de beide andere Olympusklassen, een 
clustering van een aantal leerlingen met dusdanig grote psychische/psychiatrische problematiek 
drukte een grote stempel op de sfeer in de groep en de effectiviteit van de lessen. Dit is iets om in 
het vervolg bij instroom beter op te letten. 
 
De aanpak van Olympus C verschilt niet veel van Olympus B. De klassen volgen dezelfde opzet en 
werken aan dezelfde projecten. De hoge mate van problematiek in de klas had wel gevolgen voor de 
aanwezigheid van sommige leerlingen. Dit zagen we in de periode van fysieke lessen op school, maar 
ook in de aanwezigheid bij de online lessen tijdens de ‘coronaperiode’. 
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Resultaten Klas Olympus C 
 
12 leerlingen gestart (allen havo) 
1 leerling na de herfstvakantie uitgestroomd naar flexcollege Nijmegen 
0 leerlingen ingestroomd vanuit Olympus 
1 leerling uitstroom naar MBO ICT 
2 leerlingen na examen uitstroom voltijd behandeling ipv school 
5 leerlingen op voor diploma waarvan 2 via herexamen gehaald, 2 leerlingen gezakt (1 uitstroom 
behandeling, 1 terug in de klas) 

 
 
 
Gestelde doelen voor schooljaar 2019 - 2020 
 

-Uitbreiding van 2 klassen naar 3 klassen  
-Uitbreiding van het aantal meeloopuren, andere vakken betrekken.  
-CKV wordt ingeruild voor drama, muziek en dans om onze doelgroep  
   wat meer actief bezig te laten zijn. 
-De mondeling examens afnemen op de locatie Olympus i.p.v. HPC  

  Zetten 
 

Wat we nog extra hebben gedaan is: 

• Twee thuiszitters van het Olympus College opgevangen 
binnen de Brouwerijklassen. 

• Leerlingen opgevangen die zijn ingestroomd vanuit andere 
scholen in de regio* 

 

Behaald 
Behaald 
 

Behaald 
 

Behaald 
 
 

 

  
Nieuwe doelen voor het schooljaar 2020 - 2021 
- Het rooster zo aanpassen dat (vak)docenten van VSO De Brouwerij hun expertise kunnen inzetten  
   binnen alle Brouwerijklassen 
- Vakdocent Olympus geeft mogelijk (vaste) uren les aan klas Brouwerij.  
- Docent Brouwerij begeleidt indien nodig  docent Olympus om te voorkomen dat leerling uitvallen. 
- Deelnemen aan de leerlingenraad van het Olympus. 
- Jaarplanner van Olympus doornemen en kijken waar we bij aan kunnen sluiten, te denken aan Gala,   
   open podium, studiedagen medewerkers. 
- Intensiveren van de samenwerking met het zorgteam van het Olympus College 

 
  
* 
Nr 

SWV 
Code SWV 

Brinnr 
herkomst Herkomstschool 

1 VO2510 
SWV VO Ede, Wageningen, 
Rhenen 16YV Pantarijn SGM 

2 VO2506 Stg. SWV Passend Onderwijs 14PG Mariëndael 

3 VO2510 
SWV VO Ede, Wageningen, 
Rhenen 25GE Het Streek Lyceum 

4 VO2506 Stg. SWV Passend Onderwijs 17IM04 Over Betuwe College-Bemmel 
 


