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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Graag vragen we jullie aandacht voor enkele belangrijke zaken.
Agenda januari
Open dagen 23 en 25 januari
Volgende week staan onze Open dagen weer gepland op donderdagavond 23 en zaterdag 25
januari. We hopen net als voorgaande jaren weer veel bezoekers te ontvangen en enthousiast te
kunnen maken voor onze mooie school. We zijn blij dat we naast leerlingen ook ouders bereid
hebben gevonden ons hierbij te ondersteunen. Om de organisatie zo goed mogelijk te laten
verlopen zijn er geen lessen voor de leerlingen op vrijdag 24 januari. De leerlingen gaan dan
schaatsen op de Jaap Edenbaan; informatie hierover is reeds verstuurd.
Oproep tot staking 30 en 31 januari
Er is door de bonden opnieuw een oproep gedaan om te staken op donderdag 30 en 31 januari,
om hiermee wederom de urgentie van aandacht voor ons onderwijs duidelijk te maken aan de
overheid.
Staken is een grondrecht, en de schoolleiding van het Hyperion evenals de directie van het VOvA
staan achter de oproep. We inventariseren de komende week de stakingsbereidheid onder onze
medewerkers en zullen jullie op 28 januari nader informeren in hoeverre het mogelijk is de lessen
op deze twee dagen toch door te laten gaan. De school is in elk geval wel beide dagen gewoon
open voor collega’s en leerlingen die willen werken. Daarnaast kunnen docenten ook
verplichtende afspraken maken met leerlingen, voor zover er geen rooster is.
Veiligheid in en om de school
Veiligheid rondom de school: graag aanwijzingen opvolgen
Zoals iedereen waarschijnlijk inmiddels weet of zelf heeft gemerkt, nemen de bouwactiviteiten
flink toe in de directe omgeving van de school. Om deze goed en veilig te laten verlopen heeft de
gemeente verkeershandhavers aangesteld om het verkeer goed te regelen en ongelukken te
voorkomen. Zo is het ten strengste verboden via de Céramiquelaan richting de Albert Heijn of
verder te lopen.
Omdat sommige leerlingen dit verbod blijven negeren, zullen handhavers de komende tijd streng
controleren en ook eventueel flinke boetes uitdelen. Deze handhavers doen hun werk in opdracht
van de gemeente, omdat er anders zeer onveilige situaties kunnen ontstaan voor leerlingen, deze
weg wordt namelijk ook gebruikt door zwaar bouwverkeer. Vorige week heeft zich een vervelend
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incident voorgedaan tussen een groep leerlingen en de handhavers. De school onderhoudt nauw
contact met handhavers en gemeente, we verwachten dat leerlingen zich respectvol opstellen
naar deze handhavers en de politie.
Veiligheid in de school: kluisjescontrole
Ook de veiligheid in ons schoolgebouw heeft onze aandacht; zo surveilleren we op verschillende
momenten gedurende de dag, worden leerlingen ingezet voor het schoonhouden van ons gebouw
en bewaken we zo goed mogelijk een prettige en veilige omgang met elkaar. Hierbij werken we
ook samen met de politie. Zij zullen binnenkort weer langskomen om kluisjes te controleren op
verboden bezit van wapens en verdovende middelen. We gaan ervan uit dat er niets gevonden zal
worden.
We stellen het op prijs als leerlingen en ouders met elkaar het belang van een veilige en prettige
omgang met elkaar en met onze directe omgeving samen bespreken.
Onderzoek matching en loting: zie bijlage
Komende week zal vanuit de gemeente een vragenlijst afgenomen worden onder alle leerlingen
van klas 1 tot en met 5 over de matching en loting voor middelbare scholen. We vinden het als
school belangrijk om hieraan mee te werken. In de bijlage vindt u meer informatie hierover, ook
over hoe te handelen als deelname door een leerling niet gewenst is.
We vertrouwen erop jullie allen zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Jaco Mijnheer, Hans Schoonheim, Ingeborg Nietzman en Elly Loman
schoolleiding
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