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BEN JE GROEP 8 LEERLING? 
DOE MEE AAN EEN VAN ONZE 
MEELOOPMIDDAGEN!
28-10-2020 | 18-11-2020 | 9-12-2020 | 3-2-2021

13.45 - 15.45u
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Onderwijs dat bij jou past

Bezig met je ontwikkeling
Je leert op deze manier de wereld om je heen stap voor stap beter kennen en ontdekt wie 
jij bent en welke weg binnen deze wereld het beste bij je past. Twee vliegen in één klap: je 
ontdekt wie je zelf bent en je ontwikkelt je tot wereldburger. Bij een aantal vakken gebeurt 
dit zelfs heel gericht, zoals bij het vak Global Learning en bij het leergebied Arts. Op 
een creatieve en onderzoekende manier werk je aan verschillende thema’s en praktische 
opdrachten waardoor je je talenten inzet om meer te weten over hoe de wereld om je heen 
werkt en hoe jij in die wereld staat. 

Vraag jij je wel eens af hoe het er op een middelbare school aan toe gaat? Ben je nieuwsgierig naar 
onze school? Ben jij iemand die graag wil onderzoeken wat het beste bij jou past? Misschien ben jij  
een echte JRL- er! Op het Jacob-Roelandslyceum leer je om verantwoordelijkheid te nemen over je 
eigen leerproces. Dat betekent dat je vaak gevraagd wordt om keuze te maken die passen bij jouw 

talentenen interesses passen. Jij neemt stap voor stap de regie. 



Profileringen
Het JRL biedt ook nog andere manieren om erachter 
te komen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
Dat begint al meteen als je bij ons op school start 

in de brugklas. Bij ons krijgt iedere leerling in de 
onderbouw de mogelijkheid te kiezen voor één van 
onze profileringen. In de bovenbouw komt daar de 
mogelijke keuze van een vijfde profilering bij. We 
werken met vaste lessen in de week waarin je bezig 
bent met onderzoeken & ontwerpen, Engels, Cultuur of 
sport & lifestyle. Veel leerlingen kiezen momenteel een 
profilering op het JRL. Profileren mag, maar hoeft niet. 
Twijfel je nog een beetje over een mogelijke keuze tijdens 
jouw eerste jaar? Dat is helemaal niet erg. In de brugklas 

probeer je eerst 2 keer een profilering uit voordat je een 
definitieve keuze maakt, want leren is ook uitproberen. 

Probeer uit

LapTOPonderwijs
Wat je ook zult merken als je bij ons door het gebouw loopt, is dat wij 
veel met computers werken. Op het JRL heeft elke leerling zijn eigen 
laptop, bij alle vakken wordt er in min of meerdere mate met de laptops 
gewerkt. Met ons laptoponderwijs bieden we je structuur en dus houvast. 
Alle informatie / planningen van de vakken die jij volgt staan bij elkaar. 
Zo behoud je overzicht. Het bereidt je goed voor op hoe universiteiten of 
hogescholen werken. Door de laptops kunnen we de lessen actueel houden, 
aanpassingen maken waar nodig, verschillende bronnen toevoegen. We 
hebben gemerkt dat je extra goed leert als je op verschillende manieren 
met de lesstof bezig kan zijn. Daarnaast geeft het ons in deze coronatijd 
de mogelijkheid om snel over te schakelen naar 
lessen op afstand (online lessen).

Wil je ook eens onze school komen uitproberen en ben je een groep 8 leerling? 
Schrijf je in voor een meeloopmiddag op onze school! 
Kijk voor meer informatie op jrl.osboxtel.nl/groep 8.  

Ben je nieuwsgierig naar onze school? 
Kom dan een kijkje nemen tijdens ons Open Huis* 
op zaterdag 9 januari 2021 tussen 10.00 en 14.00 uur 

*Het Open Huis is nog onder voorbehoud ivm landelijke ontwikkelingen m.b.t. coronamaatregelen.

Jouw mentor, jouw ouders en de docenten van onze school helpen je vanaf de start om voor jezelf haalbare 
doelen te stellen. Je bespreekt tussentijds of je al op de goede weg bent en krijgt tips hoe je je verder 
kunt blijven ontwikkelen. Zo ben je voorbereid op de keuzes die in je verdere toekomst gaat maken. 

Doelen stellen



Heb je belangstelling voor cultuur? Dan kun je kie-
zen voor de cultuurprofilering. Je gaat dan twee 
uur per week deelnemen aan speciale cultuur- 
modules. Tijdens deze modules worden er steeds 
verschillende kunstdisciplines aangeboden, zoals 
muziek, beeldend, film, dans en theater. Tijdens de 
modules werk je afwisselend in kleine groep- jes 
of alleen aan de gestelde opdracht. De cultuur- 
profilering op het JRL is in de onderbouw breed en 
algemeen vormend, dat wil zeggen dat je kennis 
maakt met deze verschillende kunstdisciplines. In 
de bovenbouw wordt de cultuurprofilering smaller 
en verdiepend. Dan kun je steeds meer je eigen pad 
gaan bewandelen en kiezen voor het vak waar jouw 
interesses liggen. 

Bij Engels Plus werken we aan al je skills: spea-
king, reading, listening and writing. In de 3e klas ga 
je op voor je eerste Cambridge examen; FCE (First 
Certificate in English). Dat is een inter- nationaal 
erkend certificaat dat laat zien hoe goed jij in En-
gels bent. Als je de smaak te pakken hebt, kun je 
daarna in de 5e op voor je Certificate of Advanced 
English en eventueel in de 6e voor je Certificate of 
Proficiency in English. Al deze examens worden 
afgenomen in Eindhoven op het ESOL instituut. In 
de eerste maanden van het nieuwe schooljaar kun 
jij ervaren of Engels Plus iets voor je is en of je er 
voldoende capaciteiten voor hebt. Zo ja, dan ga je in 
de tweede helft van het school- jaar naast Engels 
met Engels Plus aan de slag. 

Lifestyle is de manier waarop een groep of individu 
leeft, kortom levensstijl of levenswijze. Deze profi-
lering gaat voor een gezonde levensstijl. De profi-
lering laat zien dat als je om je heen kijkt, eigenlijk 
alles te maken heeft met levensstijl. De levensstijl 
van mensen laat vaak niet zien wie of hoe ze zijn 
maar hoe of wie ze WILLEN zijn. De profilering legt 
een relatie tussen bewegen (sport) en een gezon-
de levensstijl. Anders gezegd: je werkt aan jouw 
persoonlijke vorming in een sportprogramma met 
een doorlopende leerlijn. Er komen verschillende 
competenties / vaardigheden aan de orde die in het 
algemeen en zeker ook in de sport belangrijk zijn 

In het Technasium krijg je het vak ‘Onderzoeken 
& Ontwerpen’. Je werkt dan in groepjes van 3 of 
4 personen aan een casus van een opdrachtge-
ver: een opdracht waar hij jullie hulp bij inscha-
kelt. Dit zijn ontwerp- of onderzoeksopdrachten 
waar je ongeveer 8 weken mee bezig bent. Je doet 
voor- onderzoek, bedenk je verschillende oplos-
singen of schrijft een onderzoeksplan, je werkt je 
ont- werp gedetailleerd uit of voert je onderzoek 
uit en je maakt een schaalmodel, prototype of ver-
slag. Uiteindelijk presenteer je het resultaat aan 
de opdrachtgever. De projectopdrachten waar je 
aan werkt komen uit het bedrijfsleven of van over-
heids- instellingen. Het gaat steeds om opdrachten 
uit alle bèta technische richtingen. 
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Ontdek jezelf!
In de brugklas bieden we momenteel 4 profileringen aan. Bij de start van het schooljaar komen we hier 
nog op terug. Je mag dan twee van de vier profileringen kiezen die je zou willen uitproberen. Pas na 
het volgen van 2 oriëntatie modules en een informatieavond van de profileringen (rond januari) kies je 
definitief of je voor een profilering wilt gaan. 

Heb je behoefte aan nog wat meer informatie over onze profileringen? Kijk op www.jrl.osboxtel.nl


