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Beste leerling en ouder/verzorger,
Zoals jullie weten is er morgen woensdag 6 november een onderwijsstaking. De
schoolleiding van het Hyperion Lyceum staat achter deze staking. Wij willen dat het
toegezegde financiële noodpakket structureel beschikbaar komt voor het onderwijs.
Daarnaast vinden we dat de werkdruk in het algemeen in het onderwijs te hoog is en dat
er veel meer aandacht en oplossingen moeten komen voor het docententekort.

Vanochtend hebben wij het volgende besloten: meer dan de helft van ons personeel
heeft aangegeven te gaan staken, daardoor is het niet haalbaar gebleken om een nog
enigszins acceptabel rooster te maken. Er is dus geen rooster voor woensdag 6 november.
De school is wel open voor iedereen die niet wil staken en/of wel zijn lessen wil laten
doorgaan.
Wij hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Elly Loman
rector Hyperion Lyceum
Bovendien willen wij aandacht vragen voor het initiatief van Iris:
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en collega's,
Kennen jullie die mop van die staking? Die ging niet door... en toch wel!
Ik ben daar erg blij mee: staken is voor mij een manier om de politiek te laten weten dat
een bedrag van 460 miljoen weliswaar heel veel geld is, maar lang niet genoeg is om de
problemen in het primair en voortgezet onderwijs structureel op te lossen. Frans Droog,
een collega in Bergschenhoek schreef hier een blog over waar ik me helemaal in kan
vinden.
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Ik grijp de staking ook aan om tijdens de manifestatie op de Dam aandacht te geven aan
het imago van ons vak. Ik wil graag laten zien dat het beroep van leraar een prachtberoep
is. In dit filmpje kun je zien hoe mooi dit vak is. Ik wil woensdag op de Dam uitdragen dat
ik trots ben op mijn beroep.
Hoe ga ik dat doen?
Ik heb 1000 roze buttons laten maken met daarop de tekst ONDERWIJS IS SEXY! Een
illustrator heeft verschillende illustraties gemaakt die op borden worden geplakt. Ik zou
graag willen dat jullie, leerlingen, ouders en collega's, deze borden vasthouden en de
buttons uitdelen. Mijn eerdere ervaringen met het uitdelen van de buttons tijdens
onderwijsbijeenkomsten zijn heel goed; het is zo, onderwijs is sexy!
Heb je (leerling) dan geen vrije dag woensdag?
Ja natuurlijk wel! Heerlijk! Maar ik vind het ook belangrijk dat jullie weten waarom de
leraren staken en dat jullie je stem ook laten horen. We staken immers niet voor onszelf,
maar we staken voor jullie onderwijs!
En, beste ouders, ook voor het onderwijs van jullie kinderen.
Op woensdag om 09:00 uur zie ik jullie graag op school. De leerlingen dragen dan hun
Hyperionshirt, de docenten hun Hyperiontrui en voor de ouders zijn er ook Hyperionshirts
om aan te trekken. Ik zal jullie dan welkom heten en de buttons en de borden verdelen.
Samen lopen we dan naar de Dam. De manifestatie duurt tot ongeveer 11:00 uur.
Ik hoop dat we met velen zijn; met alle liefde sta ik daar in mijn eentje, maar ik geloof in
de kracht van veel.
ONDERWIJS IS SEXY!
Doen jullie met mij mee?

Met een hartelijke groet,
Iris Driessen
Docent Nederlands
Hyperion Lyceum
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