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Beste ouder(s)/verzorger(s),                                                                         

 

Op dinsdag 16 en woensdag 17 maart vinden de jaarlijkse eindpresentaties plaats. Deze 

vormen de kroon op de carrière van onze leerlingen.  

 

Een Orionleerling geeft tijdens zijn schoolloopbaan vele presentaties. En ook tijdens deze 

allerlaatste proeve van bekwaamheid is er een grote diversiteit aan onderwerpen en geven 

leerlingen een doorkijk naar hun toekomst. Dit is het moment dat de leerlijnen van 

onderzoeks- en presentatievaardigheden samenkomen met de oriëntatie op studie en 

beroep.  

 

We mogen ook dit jaar wat verwachten! De profielwerkstukken zijn voor de leerlingen de 

leidraad voor de inhoud, maar de vorm van de presentatie is geheel aan de leerlingen: een 

mooie kans om voor een presentatie te gaan die bij henzelf past en die het publiek 

inspireert. Door terug te blikken op hun persoonlijke ontwikkelingslijn en met een blik op 

de toekomst wordt ieders verhaal en schoolcarrière afgesloten: wie ben ik, wat kan ik, wat 

wil ik?  

 

Door de huidige regelgeving rondom het Coronavirus volgt de SKVOB de landelijke 

richtlijnen en worden de presentaties digitaal gegeven via Webinargeek. De link blijft 

tijdens alle presentaties openstaan, zodat u kunt aansluiten wanneer u wil. Wel moet u zich 

van tevoren aanmelden. Op de dag zelf komt de link op de website te staan. In de bijlage 

vindt u het presentatieschema en de bijbehorende linken.  

 

 

 

Namens de examenleerlingen en het team van Orion Lyceum,  

Bob Clerx, leergroepbegeleider  

Alex van Hoogdalem, teamleider  

Rudy Schipperen, vestigingsdirecteur   

 

 

 

 



 

Eindpresentaties examenleerlingen 
 
Aanmelden digitale link: 

Eindpresentaties eindexamenleerlingen 16-03-2021 

 

Aanmelden via onderstaande digitale link:   

Eindpresentaties eindexamenleerlingen 17-03-2021 

 

 

Indeling : 

 

 Dinsdag Woensdag 

Tijd Naam Naam 

13.55 – 14.25  Kayleigh 

14.30 – 15.00 Hannah Chani 

15.05 – 15.35 Bas Maud 

15.40 – 16.10 Meike Jarne 

16.30 – 17.00 Christian Jelle 

17.05 – 17.35 Annelotte Anne 

17.40 – 18.10 Sara Britt 

18.45 – 19.15 Maryan Stan 

19.20 – 19.50 Femke HW Suzanne 

20.00 – 20.30 Sabine Femke O 

 

 

 

 

 

https://orionlyceum.webinargeek.com/eindpresentaties-eindexamenleerlingen-16-03-2021
https://orionlyceum.webinargeek.com/eindpresentaties-eindexamenleerlingen-17-03-2021

