School
Adres

Orion College Zuid
Gaasterlandstraat 7
1079 RH Amsterdam

Doelgroep
Het Orion College Zuid biedt voortgezet speciaal onderwijs aan voor jongeren met gedragsen/of psychiatrische problemen (cluster 4) van 12 tot en met 18 jaar die meer ondersteuning
nodig hebben (op het gebied van leren en op het gebied van gedrag) dan het reguliere
voortgezet onderwijs kan bieden.
Omvang
Ongeveer 100 leerlingen (max 10 leerlingen per groep)
Uitstroom
Orion College Zuid kent 2 uitstroomprofielen:
· Uitstroomprofiel arbeid
o Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA-niveau)
o MBO-1 niveau
· Uitstroomprofiel vervolgonderwijs
o VMBO-basisberoeps
o VMBO-kaderberoeps
o VMBO-T (nu nog eerste twee leerjaren)
Specialisaties
Het Orion College locatie Zuid onderscheidt zich van andere scholen door:
1. Een krachtig pedagogisch klimaat.
2. Een leeraanbod dat is afgestemd op individuele leerlingen.
3. Een zorgaanbod dat er op is gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van ons
onderwijs.
4. Intern psychologisch onderzoek & behandeling door de Bascule.
Aanpak
De school zorgt voor eigentijds en uitdagend onderwijs binnen een veilige omgeving.
Op deze manier bereiden wij onze leerlingen voor op vervolgonderwijs (tot en met VMBO-BK
en VMBO-T) of werk (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) en MBO-1 niveau). We
creëren een leeromgeving die inspeelt op de individuele behoeften en mogelijkheden van
onze leerlingen, binnen een sfeer en structuur met duidelijke regels en toezicht.
Gedurende de eerste twee leerjaren oriënteren de leerlingen zich op welke reguliere opleiding
of vak/richting het best bij hen past. In het derde en vierde leerjaar leggen zij zich toe op een
certificaat voor een vak/richting naar keuze. Wij bieden daarbij keuze uit verschillende
richtingen binnen de sectoren Techniek, Handel & Economie, Sport en Horeca.

Meer informatie: www.orioncollegeamsterdam.nl

Stages in verschillende bedrijven zijn een belangrijk onderdeel van ons leerprogramma.
We geven extra aandacht aan sociale vaardigheden, samenwerken en reflecteren op het eigen
werk. Er is een combinatie van theoretische vakken en praktijkvakken. In de mentorgroep wordt
gewerkt met concrete materialen ter voorbereiding van de praktijklessen. Er wordt gewerkt met
een competentielijst die de mentor samen met de leerlingen invult om diverse
kerncompetenties in kaart te brengen.
We werken met leerjaren en groepen naar functioneringsniveau. De groepsgrootte bedraagt
maximaal tien leerlingen. De leerlingen zitten in ruim bemeten lokalen en voor alle
vakdocenten is een eigen lokaal. Daarnaast is er een ruimte voor leerlingen die even apart
willen/moeten zitten vanwege hun gedrag. De school ligt in een rustige omgeving. Er zijn twee
aparte schoolpleinen voor zowel de onder- als de bovenbouw. Er is een duidelijke structuur en
toezicht op ieder moment van de dag.
De school werkt met een gedegen zorgstructuur om leerlingen optimaal te laten profiteren van
ons onderwijsaanbod: een onderwijs- & zorgcoördinator, een schoolmaatschappelijk
deskundige, een orthopedagoog, leerkrachtondersteuners en verschillende vakleerkrachten
zetten zich in voor onze leerlingen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
leerontwikkeling van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. Stappen in deze ontwikkeling
worden beschreven in het ontwikkelingsperspectief (OPP).
Wij hechten aan goed contact met ouders/verzorgers: regelmatig huisbezoek hoort er voor ons
bij.

Meer informatie: www.orioncollegeamsterdam.nl

