Welkom
We hopen dat je tijdens deze
Open Dag een goed beeld krijgt
van onze school. Er zijn leerlingen,
docenten en ouders aanwezig om
je vragen te beantwoorden.
Met het programma en de
plattegrond op de achterkant kun
jij je weg gemakkelijk vinden
tijdens de Open Dag.
Wil je ons hele gebouw zien? Doe
dan de fotospeurtocht.

Wifi
Je kunt gebruik maken van onze
draadloze internetverbinding.
Kies het netwerk: Welkom!
Na het accepteren van de
voorwaarde ben je verbonden.

www.hyperionlyceum.nl

Fotospeurtocht
Check de hele school! Maak deze speurtocht en je weet zeker dat je alles op het Hyperion gezien hebt.
Via de QR-code kom je op de site waar jij je antwoorden kunt achterlaten. Onder de beste en leukste inzendingen
verloten wij een prijs.
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Scan deze QR-code

http://goo.gl/forms/e
YYfKxX6dY

Programma
Informatiebijeenkomst
Elly Loman, onze rector, zal in het Tuingebouw samen met leerlingen meer vertellen over onze school. Deze
informatiebijeenkomst start op elk heel en half uur.

Vaklessen
Wil je weten welke bijzondere vakken je krijgt op het Hyperion Lyceum? Bezoek dan een lesje!
De vaklesjes duren 20 minuten. De lessen starten om kwart over en kwart voor het hele uur.
Op de plattegrond kun je zien in welk lokaal welk vak gegeven wordt.

Informatierondes
Wil je weten hoe het is om op het Hyperion Lyceum naar school te gaan? Kom dan naar een informatieronde. Daar
vertellen een leerling, een docent en een ouder je meer. De informatieronde wordt gegeven in lokaal 3.

Open markt
Op onze open markt maak je kennis met alle vakken die op het Hyperion Lyceum gegeven worden. Je kunt hier ook
meer te weten komen over de leerlingenraad, excursies, bureau V, leerlingbegeleiding, ons eigen orkest en de
toneelgroep. Kijk op de plattegrond waar de verschillende vakken hun open markt hebben.

www.hyperionlyceum.nl

