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Beste leerling,  

 

De open dagen zien er dit jaar anders uit. Vanwege de coronamaatregelen organiseren we dit jaar 

andere activiteiten om onze school onder de aandacht te brengen. De leerlingen en docenten van het 

Orion Lyceum hebben manieren gevonden om je toch iets van onze school te laten zien en ervaren. Op 

deze manier krijg je een beeld van onze school. We vragen aandacht voor de volgende activiteiten: 

 
 

  

Onze live show: Orion Live! 

In een live tv-uitzending vertellen leerlingen, 

leraren en ouders over het Orion Lyceum. 

Tijdens de show heb je gelegenheid om via de 

chat vragen te stellen.  

Deze show vindt plaats op 12 januari vanaf 

17.00 uur en duurt ongeveer 40 minuten.  

De YouTube-link naar de uitzending komt op 

12 januari op de website en de facebookpagina 

te staan.  

 

Onze webinars 

 

Op de volgende data presenteren onze 

directeur en een docent onze school:  

27 januari, 3 februari (thema hoogbegaafdheid) 

en 23 februari. In een half uurtje kom je alle 

interessante dingen te weten over onze school. 

Er is een chat voor vragen.  

Aanmelden doe je via:  

Aanmelden online algemene informatieavond  

(27 januari, 23 februari) of  

Aanmelden informatieavond hoogbegaafdheid 

(3 februari) 
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https://orionlyceum.webinargeek.com/informatie-avond-orion-lyceum
https://orionlyceum.webinargeek.com/informatieavond-hoogbegaafdheid


Jouw eigen kompas volgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Onze proeflessen  

Tijdens de proeflessen kun je ervaren hoe de  

lessen in de leerateliers op het Orion Lyceum 

gegeven worden. Je maakt op verschillende  

manieren kennis met vakken die gegeven 

worden.  

Meld je aan voor een proefles via de volgende 

link aanmelding proeflessen 

 

  

Je kunt kiezen uit de volgende data: 

27 januari 15.30u – 17.00u,  

11 februari 19.00u - 20.30u of  

2 maart 19.00u - 20.30u.  

Je ontvangt een bevestiging na ontvangst. 

 

Ten slotte sturen we je links naar een filmpje over hoe een schooldag er bij ons uitziet, een animatie 

over les krijgen in een leeratelier en de groep 8-pagina van onze website. Dit helpt je om een goede 

keuze voor jezelf te maken of het Orion Lyceum een passende school voor jou is. 

 video 2021 

 uitleg leeratelier 2021 

 website Orion Lyceum/ groep 8 

 

Een hartelijke groet, ook namens de leerlingen en het team van het Orion Lyceum, 

 

Rudy Schipperen 

Locatiedirecteur  

 

 

  

 

 

 

 

 

Website: 

 

 

Contact: 

 

E-mailadres: 

www.orionlyceum.nl 076-5729864 info@orionlyceum.nl 

https://www.orionlyceum.nl/aanmelding-proeflessen/
https://youtu.be/g2SMbqCnCDI
https://skvob.sharepoint.com/sites/PR/Gedeelde%20documenten/General/PR%202020-2021/Promotiefilmpjes/Orion%20Animatie%20v2.mp4
https://www.orionlyceum.nl/nieuwe-leerlingen/
http://www.orionlyceum.nl/

