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Beste leerling en ouder/verzorger,
Zoals jullie weten wordt er donderdag 30 en vrijdag 31 januari gestaakt door het Primair en
Voortgezet Onderwijs om zo te laten blijken dat er meer structurele gelden en oplossingen moeten
komen voor het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs. Wij vinden het belangrijk om de
noodzaak hiervan zichtbaar te maken. Daarom staken wij op donderdag 30 januari. Wij willen jullie
(ouders en leerlingen) uitnodigen om met ons mee te marcheren naar de Dam! We verzamelen
donderdag 30 januari om 09.30 op het Hyperion Lyceum en lopen dan met buttons, borden en
protestgezang richting de Dam waar de AOB een manifestatie heeft georganiseerd. Wees dus van
harte welkom om samen met ons de problematiek in het onderwijs zichtbaar en hoorbaar te
maken. Er zal die dag dus geen les en rooster zijn, tenzij een docent expliciete afspraken heeft
gemaakt met leerlingen om de les toch door te laten gaan. Dan worden de leerlingen in de les
verwacht. De school is dus gewoon open voor leerlingen en collega's, maar er is geen rooster.
Vrijdag 31 januari staakt een deel van de collega's (de lessen van deze docenten worden uit het
rooster gehaald) en een ander deel geeft aan toch graag les te willen geven. Er is die dag wel een
rooster, maar het zal ongetwijfeld een dag met veel lesuitval worden. Wat ons betreft
representeert deze lesuitval het ingewikkelde dilemma: docenten voelen de noodzaak om te staken
en te demonstreren, maar willen ook hun leerlingen lesgeven en lesuitval voorkomen.
Leerlingen worden vrijdag 31 januari verwacht in hun ingeroosterde lessen. Deze zullen zoals
gebruikelijk zichtbaar zijn in Magister.
Hopelijk zijn jullie zo voldoende op de hoogte van onze plannen en we willen jullie nogmaals
uitnodigen donderdag mee te lopen!
Hartelijke groet,
namens het hele team,
Elly Loman
rector Hyperion Lyceum
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam
020 579 7220
www.hyperionlyceum.nl
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 17 uur
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