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Beste ouders en/of verzorgers,
Graag maken we u attent op het volgende. De publieke omroep (NPO 1/Human) is bezig met een
documentaireserie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. In deze zevendelige televisieserie gaat het
om de vraag: komen alle kinderen terecht op de plek die ze verdienen? Hoe worden de talenten van onze kinderen
het beste benut? Welke factoren spelen hierbij een rol?
Onder leiding van regisseurs Sarah Sylbing en Ester Gould wordt er het komende schooljaar op verschillende
scholen in Amsterdam-Noord gefilmd. Zowel op basisscholen als op middelbare scholen volgen zij een aantal
leerlingen, ouders en onderwijskrachten die persoonlijk meewerken. Hun dromen, successen, teleurstellingen en
veerkracht staan centraal in deze serie die eind 2020 wordt uitgezonden op NPO1.
Ook op Hyperion wordt het komende jaar af en toe gefilmd. Daarbij kan het voorkomen dat ook uw kind in beeld
komt. Dit zal echter alleen een neutraal beeld betreffen, bijvoorbeeld op het schoolplein, in de gangen, de kantine
of andere ‘vrije ruimtes’. De directie en de leerkrachten van Hyperion staan achter het idee van deze
documentaireserie over kansengelijkheid in het onderwijs, waarin de makers een waarheidsgetrouw en realistisch
beeld proberen te schetsen van de kansen die onze kinderen krijgen. Daarom werken wij er graag aan mee.
Uiteraard vinden filmopnamen altijd plaats in nauw overleg met de school. Op de dagen dat er gefilmd wordt zullen
er zichtbaar posters opgehangen worden, zodat iedereen weet dat er gefilmd wordt.
Mocht u bezwaar maken tegen filmopnamen van uw zoon/dochter, dan kunt u dat aangeven bij researcher Manon
van der Sluijs via 06-52 66 7414 of per mail naar Judith Vreriks, de uitvoerend producent van Human, via
judith.vreriks@human.nl. Voor overige vragen kunt u ook altijd bij hen terecht.
Alvast heel erg bedankt voor uw aandacht!
Met vriendelijke groet,
Namens Hyperion
Hans Schoonheim, teamleider
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