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Jouw eigen kompas volgen



Op het Orion leer je op een creatieve en 
onderzoekende manier. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat je vanuit je nieuwsgie-
righeid en interesse aan de slag gaat met 
de lesstof. De docenten vertellen je niet 
meteen alle stof, maar je gaat zelf infor-
matie zoeken over een onderwerp en je 
leerroute uitstippelen. Wat wil je precies te 
weten komen? Hoe ga je dat doen? Wat heb 
je nodig? Je bent op een manier bezig met 
de lesstof waarbij je leert hoe onderwerpen 
samenhangen, want in de wereld buiten de 
school staan deze ook niet los van elkaar. 
In de eerste klas ga je bijvoorbeeld een 
onderzoek doen naar Pompeï, een samen-
werking tussen de vakken geschiedenis en 
aardrijkskunde. Aan de hand van teksten 
en interactieve samenwerkingsopdrach-
ten ga je als een detective speuren in de 
geschiedenis. 

Je krijgt les in onderzoeksvaardigheden. 
Hoe zoek en gebruik je goede bronnen? 
Hoe stel je een goede onderzoeksvraag 
op? Hoe schrijf je een goed onderzoeks-
verslag? Je doet drie onderzoeken per jaar 
over verschillende onderwerpen. Over elk 
onderzoek geef je een presentatie. Hierbij 
worden je ouders, leraren en andere men-
sen die voor jou belangrijk zijn van harte 
uitgenodigd. 

Je zult merken dat je in de loop der jaren 
steeds beter leert onderzoeken. Je leert 
ook steeds beter je verhaal te vertellen 
tijdens de presentaties. Dit komt omdat 
je voortdurend feedback krijgt en geeft. 
Het onderzoek vindt dus op verschillende 
manieren plaats:  
  
-binnen en buiten de school  
-individueel  
-samen, in tweetallen  
-vanuit het leergebied  
-vanuit jouw passies en interesses  

School draait niet alleen om vakken leren 
en cijfers halen, maar ook om je persoonlij-
ke ontwikkeling. We willen dat je weet wie 
je bent, wat je wilt en wat jouw doelen voor 
de toekomst zijn.

Heel belangrijk hierbij is je leergroepbe-
geleider. De leergroepbegeleider is veel 
meer dan alleen een mentor. Hij begeleidt 
niet alleen jouw leerproces, maar ook je 
persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Je 
kunt altijd op hem terugvallen wanneer dat 
nodig is. 

Vijf uur per week volg je leerplantijd. 
Tijdens deze lessen begeleidt je leergroep-
begeleider je bij het leren, bij het doen van 
onderzoek en bij je persoonlijke ontwikke-
ling. Deze persoonlijke ontwikkeling leg je 
vast in je portfolio, samen met de voort-
gang van je leerproces. Dit portfolio is een 
belangrijk element van het Orion onderwijs 
waar je reflectieopdrachten, tips en tops 
van docenten en meer in bijhoudt. Het gaat 
je hele schoolloopbaan met je mee.   
  
Op het Orion Lyceum bieden we meer dan  
alleen vaklessen en leerplantijd. We willen 
je kijk op de wereld buiten de school ver-
groten, zodat je stevig in de wereld komt te 
staan. 

Om de week krijg je Orion-uren. Deskun-
digen komen praten over hun vakgebied, 
je kijkt interessante films, je volgt maat-
schappelijke stages en je gaat op excursie. 
Ook staan er regelmatig keuzecursussen 
op het programma. Een keuzecursus is een 
vak dat je zes weken volgt. Voorbeelden 
van keuzecursussen zijn robotica, drama, 
yoga, zelfverdediging en fotografie. Je kunt 
ook talen kiezen, waaronder Grieks, Latijn, 
Russisch en Italiaans.

In de bovenbouw beleef je met je medel-
eerlingen de leergebiedoverstijgende week 
(LOW). Dit is een internationale excursie 
naar een land als Polen, Italië, Kroatië of 
Spanje. Leerlingen mogen samen bepalen 
naar welk land ze willen gaan en wat ze ter 
plaatse willen doen. 

Op het Orion Lyceum bieden we maatwerk. 
Wij zien het als een belangrijke taak om 
jou als leerling goed te leren kennen en je 
te begeleiden bij jouw eigen leerroute. De 
klaslokalen zijn als leeratelier ingericht. Tij-
dens de onderbouw volg je hier de vakles-
sen. In het leeratelier werk je afwisselend 
aan instructietafels, zelfwerkplekken en 
verdiepingsplekken. Talen leer je bijvoor-
beeld in het taalatelier, waarin je zelf kiest 
met welke taal en met welke vaardigheid je 
aan de slag gaat. De docent krijgt hulp van 
co-teachers: dit zijn andere docenten of 
stagiaires. Zo kunnen we lessen op meer-
dere niveaus aanbieden en je optimaal 
begeleiden in je leerproces. 

Bij vakken waarvoor je een uitzonderlijk 
talent hebt, kun je ook keuzes maken.  
In onze leerateliers draai je gewoon in de 
groep mee, maar je hoeft je nooit te verve-
len. Je kunt sneller door de stof heen, meer 
uitdaging krijgen, een aanvullend traject 
oppakken – net waar jij behoefte aan 
hebt. Zo zou je ook versneld vwo kunnen 
doen voor een bepaald vak of, als je op 
de havo zit, bepaalde vakken op vwo-ni-
veau kunnen afsluiten. Verder kun je in de 
derde klas al maatschappijleer en culturele 
kunstzinnige vorming volgen.

Op het Orion Lyceum vinden we overi-
gens dat wat je hoogbegaafde leerlingen 
aanbiedt van waarde moet zijn voor álle 
leerlingen. Wij zoeken steeds naar vol-
doende ruimte om buiten de vaste paden 
je eigen weg te mogen volgen, wanneer je 
daar behoefte aan hebt.  

In Breda zijn wij de enige middelbare school 
aangesloten bij de vereniging Begaafd-
heidsprofielscholen (BPS). We bieden de 
omgeving, faciliteiten en begeleiding waarin 
(hoog)begaafde kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen, bijvoorbeeld een denktank, 
waar je jouw ideeën kwijt kunt om eventu-
eel onderwerpen te bespreken tijdens de 
Orion-uren of een keuzecursus gericht op 
hoogbegaafde leerlingen.

Jouw 
onderzoek

Jouw 
leerroute

Jouw 
persoonlijke 
ontwikkeling

Op het Orion Lyceum voor havo en vwo leer 
je elkaar snel kennen. Het is een overzich-
telijke school met in elke jaargang zo’n 40 
leerlingen. We bieden eigentijds onderwijs 
waarin onderzoekend leren, persoonlijke 
ontwikkeling en maatwerk centraal staan. 
Je volgt lessen in leerateliers en bent op 
afwisselende manieren met lesstof bezig. 
Ben jij op je plek bij het Orion Lyceum? 

Tevredenheid en welbevinden 
Het Orion Lyceum scoort landelijk 
bovengemiddeld op het gebied van 
leerling- en oudertevredenheid, 
schoolklimaat en veiligheid.

Het Orion Lyceum staat 
voor onderzoekend leren, 
persoonlijke ontwikkeling 
en maatwerk.


