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Invictus
Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.
In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.
Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.
William Ernest Henley
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1

Wat is Olympos?

Voor de leerlingen uit de bovenbouw biedt het JvO een excellentieprogramma aan
onder de naam JvO Olympos. Met dit programma wil de school inspelen op de
behoefte aan extra uitdaging voor de betere en meer gemotiveerde leerlingen van de
school. Het programma vindt plaats buiten de normale lessen om. Als leerling volg je
een deelprogramma van vaste, verplichte activiteiten en een deelprogramma van
keuzeactiviteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn verbredende en verdiepende
modules, universitaire masterclasses en webclasses, deelname aan Olympiades,
een uitgebreidere variant van de thesis en van de stage Arbeidservarend Leren.
Daarnaast ben je verplicht om minimaal één extra vak toe te voegen aan het
examenpakket.
Een belangrijk onderdeel van Olympos is het werken aan je vaardigheden. In een
aantal talentmiddagen (“Veni, Vidi, Vici”) word je uitgedaagd jezelf beter te leren
kennen, zodat je gericht kunt werken aan het verder ontwikkelen van je
vaardigheden.
Als je het hele Olymposprogramma succesvol hebt afgerond, ontvang je een JvO
Olympos testimonium. Dit testimonium is een toevoeging bij het JvO diploma. Samen
met het vaardigheden-CV getuigt het testimonium van excellente kwaliteiten. Het
testimonium kun je gebruiken om je kansen te verhogen voor toelating tot honours
programma’s op universiteiten, University Colleges en bacheloropleidingen die
selecteren voor toelating.
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2

Voor wie is Olympos?

Als je aan het Olymposprogramma deelneemt, wil je jezelf ontwikkelen om jouw
mogelijkheden volledig te benutten. Je wilt je kennis verbreden en verdiepen en je
vaardigheden verbeteren.
Daarbij vinden wij de volgende eigenschappen belangrijk:
 Je wilt graag jezelf breed ontwikkelen
 Je bent nieuwsgierig naar het onbekende en naar nieuwe kennis
 Je wilt presteren en je blijft jezelf uitdagen
 Je bent zelfsturend en je hebt doorzettingsvermogen
 Je hebt een kritische houding en je denkt na over je eigen beslissingen
 Je denkt creatief
 Je bent sociaal vaardig en kunt goed communiceren
Uit bovenstaande blijkt dat de nadruk van het programma ligt op het ontwikkelen van
jouw mogelijkheden. Je hoeft bij de start van het traject nog niet volledig te voldoen
aan de bovenstaande eigenschappen. Het is wel belangrijk dat je jezelf (gedeeltelijk)
herkent in deze eigenschappen. Tijdens het traject ga je, als deelnemer, deze
eigenschappen zoveel mogelijk ontwikkelen, zodat je aan het eind van het
Olymposprogramma wel aan dit beeld voldoet.
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Het programma

Het Olymposprogramma bestaat uit een programma van vaste, verplichte activiteiten
en een programma van keuzeactiviteiten.
Het vaste programma bestaat uit verbredende en verdiepende modules, een
uitgebreidere variant van de thesis en de stage en een activiteit in het kader van
Olympos Ontmoet. Daarnaast ben je verplicht om minimaal één extra vak te volgen.
In paragraaf 3.1 zie je een overzicht van alle vaste activiteiten.
In het keuzeprogramma kies je zelf activiteiten. Voor de keuzeactiviteiten krijg je bij
een succesvolle afronding Olympospunten. Voor een succesvolle afronding van het
Olymposprogramma moet je minimaal 100 Olympospunten hebben behaald.
Voorbeelden van keuzeactiviteiten zijn externe masterclasses en webclasses,
Olympiades en debatwedstrijden. Ook extra diploma’s voor Engels, Frans of Duits
kunnen soms punten opleveren. In paragraaf 3.2 staan meer voorbeelden van
keuzeactiviteiten met de daarbij behorende punten.
Om je vaardigheden verder te ontwikkelen neem je deel aan drie talentmiddagen
(“Veni, Vidi, Vici”), die gedeeltelijk onder schooltijd en gedeeltelijk na schooltijd
georganiseerd worden.

3.1

Vaste activiteiten
Vaste activiteiten

Minimaal één extra vak
Een cultuurmodule
(keuze uit het aanbod van het betreffende cursusjaar)

Een Olymposmodule
(keuze uit het aanbod van het betreffende cursusjaar)

Olympos Ontmoet
(keuze uit een van de deelprojecten van het betreffende cursusjaar, bijvoorbeeld bijles aan mavoleerlingen, gastles aan praktijkonderwijs)

Thesis Plus
(uitgebreide variant van de thesis/ het profielwerkstuk; in klas 5 en 6; in samenwerking met een
externe organisatie zoals universiteit, onderzoeksinstituut, bureau)

Stage AEL Plus
(uitgebreide variant van de stage Arbeidservarend Leren; in klas 5)

Traject persoonlijke (vaardigheden) ontwikkeling
(talentmiddagen “Veni, Vidi, Vici”, mentorcontacten, schrijven vaardigheden-CV)

Deelname aan evaluaties/enquêtes over onderdelen van Olympos
NB Voor bovenstaande activiteiten kunnen ook leerlingen in aanmerking komen die niet
deelnemen aan Olympos, behalve voor het traject persoonlijke (vaardigheden) ontwikkeling
en Olympos Ontmoet.
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3.2

Keuzeactiviteiten
Keuzeactiviteiten

Olympospunten
(minimaal 100 te behalen)

Een tweede of derde extra vak

20 per vak

Externe (meestal universitaire) masterclass of
webclass

4 per dagdeel (*)

U-Talent activiteitendagen klas 4

20

Een extra cultuurmodule

10

(keuze uit het aanbod van het betreffende cursusjaar)

Een extra Olymposmodule

20

(keuze uit het aanbod van het betreffende cursusjaar)

Olympiade

Certificaat eerste ronde: 2
Certificaat tweede ronde: 6 erbij
Finale: 12 erbij

Cambridge CAE

Grade C: 20
Grade B: 15
Grade A: 20

(versterkt talenonderwijs Engels)

DELF
(versterkt talenonderwijs Frans)

Goethe

B1: 15
B2: 20

(versterkt talenonderwijs Duits)

B1: 15
B2: 20

Juniorbegeleiding van eersteklassers

10

Externe debatten

10 per ronde (*)

(NK, Lagerhuis)

Model United Nations

10 per ronde (*)

(MUN)

Jurering profielwerkstukken

2

Lid medezeggenschapsraad

10

Andere activiteiten

In overleg (**)

NB Voor bovenstaande keuzeactiviteiten kunnen ook leerlingen in aanmerking komen die
niet deelnemen aan Olympos.
(*)
(**)

Het aantal te behalen Olympospunten voor deze activiteit is gemaximaliseerd op 20.
De leerling moet aantonen hoe de activiteit past bij de doelstelling van het
Olymposprogramma.
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3.3

Cijfers en beoordelingen en registratie daarvan

Alle activiteiten die je uitvoert binnen het Olymposprogramma worden beoordeeld.
De beoordeling kan bestaan uit een cijfer, een globale beoordeling (onvoldoende/
voldoende/ goed, voldaan), een woordelijke beschrijving van kwaliteiten of een
certificaat (Olympiades, masterclasses, webclasses, talendiploma’s). Je ontvangt
Olympospunten als je een voldoende of hoger hebt gehaald.
Je krijgt alleen Olympospunten voor een activiteit als je bij alle bijeenkomsten
aanwezig was.
Het JvO houdt bij welke activiteiten je hebt uitgevoerd en met welk resultaat. Het is
belangrijk dat je zelf ook beoordelingen, certificaten en bewijsstukken van deelname
bewaart. Je Olympospunten worden bijgehouden in een overzicht. Voorafgaand aan
elke Olymposbijeenkomst wordt dit puntenoverzicht via de e-mail verstuurd, zodat je
kunt controleren of je Olympospunten kloppen.

3.4

Deelname aan activiteiten

Deelname aan de keuzeactiviteiten kan op eigen initiatief. Sommige keuzeactiviteiten
zijn aan vaste data verbonden. Over momenten dat die activiteiten plaatsvinden, krijg
je via e-mail informatie.
Voor de Olymposmodules, de Stage AEL Plus, de Thesis Plus en Olympos Ontmoet
krijg je samen met je klasgenoten voorlichting. Daarbij worden de specifieke eisen
voor leerlingen uit het Olymposprogramma bekend gemaakt. Over deelname aan
andere vaste activiteiten (talentmiddagen) word je via e-mail geïnformeerd.
In de vijfde klas ontvang je ook informatie over de masterclasses en webclasses die
door universiteiten aangeboden worden.
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3.5

Het JvO Olympos Testimonium

Je ontvangt een JvO Olympos Testimonium als je alle vaste activiteiten succesvol
hebt afgerond. Bovendien moet je minimaal 100 Olympospunten hebben verdiend
met keuzeactiviteiten. Het JvO Olympos testimonium is een certificaat bij je JvOdiploma. Het beschrijft al je activiteiten in het kader van het Olymposprogramma en
de resultaten die je daarbij behaalde.
Het testimonium getuigt van excellente kwaliteiten. Het testimonium kun je gebruiken
om je kansen te verhogen voor toelating tot die programma’s en opleidingen in het
Hoger Onderwijs waarvoor studenten geselecteerd worden (bijvoorbeeld honours
programma’s, University Colleges, maar ook toelating via decentrale selectie).
De testimonia worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond, waarin alle geslaagde
Olymposleerlingen speechen over ambitie of toekomst, over wat ze leerden over
zichzelf, de anderen of de wereld of over wat ze overwonnen hebben.
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3.6

Het jaarprogramma
Klas 4

September

Klas 5

Klas 6

 Startbijeenkomst

 Startbijeenkomst
 Thesis Plus

Oktober

 Introductie
 Informatiebijeenkomst
 Aanmelding

 Werving externe
masterclasses
 Start Olymposmodules
(blok C)
 Olympiade Grieks
 Olympiade Latijn

 Thesis Plus
 Start Olymposmodules
(blok C)
 Olympiade Grieks
 Olympiade Latijn

November

 Selectie en intake

 Olymposmodules
(blok C)

 Thesis Plus
 Olymposmodules
(blok C)

December

 Afronding selectie en intake

 Olymposmodules
(blok C)
 Jurering theseis

 Afronding Thesis Plus
 Olymposmodules
(blok C)
 Talentmiddag “Vici”

Januari

 Start cultuurmodules
(blok A)
 Olympiade wiskunde
 Talentmiddag “Veni”

 Start Olymposmodules
(blok D)
 Externe masterclasses
 Olympiade natuurkunde
 Olympiade wiskunde

 Start Olymposmodules
(blok D)
 Olympiade natuurkunde
 Olympiade wiskunde

Februari

 Cultuurmodules
(blok A)

 Olymposmodules
(blok D)
 Externe masterclasses
 Olympiade scheikunde
 Olympiade taalkunde
 Olympiade biologie
 Olympiade filosofie
 Talentmiddag “Vidi”
 JvO MUN

 Olymposmodules
(blok D)
 Olympiade scheikunde
 Olympiade biologie

Maart

 Cultuurmodules
(blok A)
 U-Talent dagen
(voor bèta)
 Start Olympos Ontmoet

 Olymposmodules
(blok D)
 Externe masterclasses
 Start Profielwerkstuk Plus
 Aardrijkskunde Olympiade
 Examen Cambridge CAE
 Examen Goethe B1
 Examens Delf B1 en B2

 Olymposmodules
(blok D)

April

 Start Olymposmodules
(blok B)

 Stage AEL Plus
 Thesis Plus

 Uitreiking testimonium

Mei

 Olymposmodules
(blok B)
 Symposium “De nacht van
Olympos”

 Thesis Plus
 Symposium “De nacht van
Olympos”

Juni

 Olymposmodules
(blok B)

 Thesis Plus
 Examens Delf B1 en B2

Juli

 Jaarafsluiting

 Thesis Plus
 Jaarafsluiting
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4

Begeleiding en ondersteuning

In het Olymposprogramma word je ondersteund in je persoonlijke ontwikkeling,
waarbij je ook je persoonlijke doelen formuleert. Daarmee begin je bij het
intakegesprek in klas 4: motivatie, studiehouding, bewustzijn van eigen talenten en
leerpunten komen daar al aan de orde.
Voor talentontwikkeling is het belangrijk dat je jezelf goed leert kennen, ook je kennis
over je eigen presteren en falen. Immers, je kunt alleen maar iets leren als je oefent
met iets wat je nog niet kunt. Als je iets niet kunt, kom je je eigen beperkingen tegen
en hoe ga je daarmee om?
Tijdens de drie talentmiddagen (“Veni, Vidi, Vici”) ga je hier dieper op in.
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5

De Olymposcommunity

Als deelnemer aan het Olymposprogramma maak je deel uit van een krachtige
community. In deze community kun je als leerling zonder terughouding uitkomen
voor je leergierigheid en ambitie. Ook alle betrokken docenten en begeleiders
behoren tot deze community.
Motto binnen de community is:
Samen zijn
Samen doen
Samen leren
Samen presteren
Samen vieren
De community wordt versterkt door een aantal kernactiviteiten. Bijvoorbeeld:
- De talentmiddagen Veni, Vidi en Vici.
- Het volledig door Olymposleerlingen bedachte, vormgegeven en georganiseerde
leerlingsymposium “De nacht van Olympos”.
- De presentatieavonden in het kader van “Olympos leert door…”, bijvoorbeeld de
avond waarop leerlingen met ouders en belangstellenden ervaringen uit hun
stage delen.
- De testimoniumuitreiking, waarbij iedere Olymposleerling een korte slotspeech
houdt.
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6

Hoe kun je mee doen?

6.1

Intake en selectie

Als je wilt deelnemen aan het Olymposprogramma, en als je minimaal één extra vak
hebt gekozen, dan kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. Je vult het
aanmeldingsformulier in dat je van je conrector krijgt en je levert dit in. Vervolgens
bereid je een intakegesprek voor waarin je je motivatie voor deelname aan Olympos
helder uiteenzet.
Het intakegesprek wordt gehouden met enkele leden van de selectiecommissie. Er
wordt met twee leerlingen tegelijk gesproken. Tijdens het intakegesprek proberen de
aanwezige leden van de selectiecommissie te bepalen of je daadwerkelijk geschikt
bent voor het programma.
De uiteindelijke selectie van deelnemers aan het programma vindt plaats door de
voltallige selectiecommissie JvO Olympos, in overleg met de mentorenteams van
klas 3.

6.2

Hoe kun je mee blijven doen?

We vinden dat je in klas 4 toegelaten zou moeten worden tot Olympos als je behoort
tot de betere leerlingen en als je je motivatie voldoende hebt aangetoond. We stellen
geen harde eisen aan cijfers voor toelating tot het programma. Als je cijfers niet zo
heel goed zijn, dan heb je heel klas 4 de tijd te werken aan verbetering van die
cijfers.
Om ook in klas 5 of 6 verder te mogen gaan in het excellentieprogramma, moet je
aan voorwaarden voldoen: je moet het hele Olymposprogramma klas 4, resp. klas 5,
hebben doorlopen èn je moet minimaal een 7 gemiddeld staan of geen tekortpunten
hebben aan het eind van klas 4 resp. klas 5. Als het je niet lukt om deze
cijferdrempel te halen, dan kun je niet verder gaan in Olympos. Ook doubleurs
kunnen niet meer deelnemen aan Olympos.
Daarnaast wordt aan het einde van klas 4 en van klas 5 in een nieuw gesprek met de
selectiecommissie de balans opgemaakt. Hoe staat het met de voortgang in je
persoonlijke ontwikkeldoelen? Lijdt het normale schoolcurriculum niet onder
deelname aan het Olymposprogramma? Welke nieuwe ontwikkeldoelen formuleer je
voor jezelf? Dergelijke vragen beantwoord je in een schriftelijke reflectie. Deze
schriftelijke reflectie gaat vervolgens naar je mentor. Je mentor zal dit vervolgens met
je bespreken.
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De kosten

Deelname aan het Olymposprogramma wordt grotendeels betaald door de school. In
het algemeen betaalt het JvO alle loonkosten voor de betrokken docenten en
medewerkers van het JvO. Leerlingen/ouders betalen de kosten voor alle activiteiten
die volgen uit deelname aan externe, buitenschoolse, activiteiten. Concreet:
Het JvO betaalt:
- het volgen van het extra vak, inclusief de schoolboeken
- het volgen van cultuurmodule(s)
- het volgen van Olymposmodule(s)
- de begeleiding en ondersteuning van leerlingen
o bij Olympiades
o bij de Thesis Plus
o bij de Stage AEL Plus
o bij de talentmiddagen
o bij Olympos Ontmoet
De leerling/ouder betaalt:
- deelname aan universitaire masterclasses of webclasses
- deelname aan MUNs
- examenkosten (bijvoorbeeld voor Cambridge CAE, DELF of Goethe)
- entreekosten voor excursies
- reiskosten voor activiteiten, zoals
o masterclasses
o olympiades
o excursies
o activiteiten in het kader van de Thesis Plus of de Stage AEL Plus
o MUNs
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