
Emerweg 27, 4814 NA Breda
076-5729864, orionlyceum.nl

Centrale Voorlichting 
5+6 november 2019
18.00-21.30 uur
Entree op vertoon van een 
ontvangen toegangsbewijs
 

Open Dag
1 februari 2020 
10.00-15.00 uur
 

Proeflessen
6 februari 2020 
19.00-20.30 uur
inschrijven via info@orionlyceum.nl 
 

Centrale aanmelding
10+11 maart 2020 
17.00-20.30 uur

Je eigen 
kompas 

   volgen



Werken als Rembrandt

Dankzij ons onderwijsmodel ‘Rembrandt’ 
kunnen we lessen op vier niveaus aan-
bieden, die we van elkaar onderscheiden 
met kleuren. Lessen waarbij je instruc-
tie nodig hebt, volg je op niveau geel of 
groen. Lessen die je zelfstandig aankunt, 
volg je op blauw of rood. Er zijn altijd vol-
doende leerkrachten om je verder te hel-
pen en je (leer)proces te ondersteunen. 
Als je op het Orion zit, leer je elk vak op 
de manier die het best bij je past. De re-
gie ligt hierbij in hoge mate bij jou. Wij 
vinden het belangrijk dat je eigenaar-
schap krijgt over jouw leerproces, een 
zekere zelfstandigheid: je leert het zelf te 
doen, je ontwikkelt jouw kompas.

Onderzoekend leren

Op het Orion ben je creatief en onder-
zoekend bezig met lesstof. Je krijgt les 
in onderzoeksvaardigheden en werkt 
elke periode aan een onderzoek. Een 
aantal vakken zijn hieraan gewijd. 

Vanuit je eigen interesse ga je met de 
lesstof aan de gang. Aan het einde van 
de periode presenteer je het resultaat 
van je onderzoek, bijvoorbeeld in de 
vorm een werkstuk, animatie, maquette 
of documentaire. Hiervoor mag je fami-
lie en bekenden uitnodigen. 

X-tra breed 
wereldbeeld

X-tra activiteiten vergroten je kijk op de 
wereld buiten de school. Professionals 
komen praten over hun vakgebied, je 
onderneemt maatschappelijke stages 
en je gaat op excursies. 

Om de week krijg je Orion-uren, inge-
vuld met Orion Cinema (interessante 
films) of keuzecursussen. Een keuzecur-
sus is een vak dat je zes weken volgt. 
Op het menu staan vakken als robotica, 
drama, yoga, zelfverdediging en foto-
grafie. Je kunt ook talen kiezen, waaron-
der Grieks, Latijn, Russisch en Italiaans.

Met regelmaat staan er binnen-buiten-
dagen op het programma. Hierbij be-
zoek je een museum in Nederland of 
België en ga je op ontdekking in de stad. 
In de bovenbouw beleef je met je me-
deleerlingen de leergebiedoverstijgen-
de week (LOW). Dit is een internationale 
excursie naar een land als Polen, Italië, 
Kroatië of Spanje.

Vaklessen 
in leerateliers

Op het Orion zijn klaslokalen als leera-
telier ingericht. Tijdens de onderbouw 
volg je hier de vaklessen. In het leera-
telier werk je afwisselend aan instruc-
tietafels, zelfwerkplekken en verdie-
pingsplekken. De docent krijgt hulp 
van co-teachers: dit zijn andere docen-
ten of stagiaires. Dit onderwijsmodel 
maakt het Orion Lyceum uniek. 

We hebben ons onderwijsmodel ver-
noemd naar de schilder Rembrandt. Hij 
was natuurlijk een technisch begaafde 
kunstschilder. Maar grote schilderij-
en als De Nachtwacht maakte hij niet 
alleen. In zijn atelier werkte hij samen 
met gezellen aan zijn meesterwerken. 

Begaafd 

Expert

Gevorderd

Basis

(Hoog)begaafd? 

Vakken waarvoor je een uitzonderlijk 
talent hebt, volg je op niveau rood. Je 
bent dan vaak creatief met de lesstof 
bezig: compacten, verrijken en verdie-
pen. In onze leerateliers draai je ge-
woon in de groep mee, maar je hoeft je 
nooit te vervelen. Je kunt sneller door 
de stof heen, meer uitdaging krijgen, 
een aanvullend traject oppakken – net 
waar jij behoefte aan hebt. 

In de regio Breda zijn wij de enige 
middelbare school aangesloten bij de 
vereniging Begaafdheidsprofielscho-
len (BPS). We bieden de omgeving, fa-
ciliteiten en begeleiding waarin (hoog)
begaafde kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen. 

Digikundig 
en mediawijs

Als Orion leerling beschik je over een ei-
gen Chromebook. Die laptop ga je veel 
gebruiken voor onderzoek. We leren je 
omgaan met de informatie die je onli-
ne tegenkomt, zodat je kunt beoordelen 
wat betrouwbaar en actueel is. 

Je Chromebook komt ook goed van pas 
bij het maken van werkstukken en pre-
sentaties. Voor je vakken en je huis-
werk gebruik je apps als Google Drive 
en Google Classroom. Wij vinden het 
belangrijk dat je echt goed digitaal leert 
werken! 

Persoonlijke ontwikke-
ling (en diploma)

We vinden het heel belangrijk dat je 
een diploma haalt. Maar je middelba-
re schooltijd gaat om veel meer dan een 
diploma. Wij zien graag dat je precies 
weet wie je bent en wat je talenten zijn 
zodat je een goede keuze voor de toe-
komst kunt maken. 

Het Rembrandt-model past bij jou als je 
graag samenwerkt met medeleerlingen 
en zelfstandig kunt werken. Kies voor 
het Orion als je leerateliers ziet zitten en 
zin hebt in onderzoekend leren. 

Tevredenheid 
en welbevinden 

Het Orion Lyceum scoort landelijk bo-
vengemiddeld op het gebied van leer-
ling- en oudertevredenheid, schoolkli-
maat en veiligheid. 

Op het Orion Lyceum voor havo en vwo 
leer je elkaar snel kennen. Het is een 
overzichtelijke school met in elke jaar-
gang zo’n 40 leerlingen. We bieden een 
eigen manier van lesgeven. Je volgt les-
sen in leerateliers en bent op afwisselen-
de manieren met lesstof bezig. Ben jij op 
je plek bij het Orion Lyceum? 

doel

Compacten/verdiepen

Zelfstandig

Stappenplan

Instructie

tempo

Kritisch denken

Onderzoeken

Samenwerken

Uitproberen

aanpak

Creëren

Verrijken

Ervaren

Leren


