Beste leerlingen, beste ouders,
Zoals beloofd informeren we jullie hierbij over de aangekondigde stakingen en
daarnaast ook over de VOvA Onderwijsmiddag.
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Op donderdag 14 maart a.s. zal opnieuw een klimaatstaking door leerlingen georganiseerd worden. Aan de staking van 7 februari jl. heeft onze school zijn medewerking verleend. We hebben na overleg met het team en de Leerlingenraad besloten onze leerlingen opnieuw in de gelegenheid te stellen hier aan mee te doen.
Voorwaarde voor deze gelegitimeerde afwezigheid is wel dat deze leerlingen op
donderdag 21 maart van 15.30 tot 16.30 uur deelnemen aan een speciaal door
de Leerlingenraad georganiseerd debat in het Auditorium over het klimaat.
Leerlingen die mee willen doen dienen ook dit keer door hun ouders per mail afgemeld te worden voor dinsdag 12 maart 12 uur bij onze Verzuim Coördinator via
absentie@hyperionlyceum.vova.nl. Afmeldingen die daarna binnenkomen worden
als ongeoorloofde absentie beschouwd.
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De Schoolleiding ondersteunt de landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart
a.s. De Schoolleiding vindt het belangrijk dat landelijk aandacht gevraagd wordt
voor de hoge werkdruk in het onderwijs, en zal daarom ons personeel in de gelegenheid stellen te staken. Na inventarisatie is gebleken dat het merendeel van ons
docententeam afwezig is waardoor de lessen die dag komen te vervallen. De
school is die dag dan ook niet geopend voor de leerlingen.
Op maandag 18 maart a.s. is de jaarlijkse Onderwijsmiddag van het Voortgezet
Onderwijs van Amsterdam, de koepel waar het Hyperion deel van uitmaakt. Al het
personeel van de VOvA neemt hier aan deel teneinde de gezamenlijke visie op onderwijs te versterken en kennis en vaardigheden met elkaar te delen. Hierdoor vervallen na 12 uur alle lessen en is de school die middag gesloten.
We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2
Hans Schoonheim, teamleider Leerjaar 3 en 4
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6
Elly Loman, rector
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