Verrijken, verdiepen, versnellen of verbreden doe
je vooral voor jezelf. Je kunt meer, wil meer of
anders. Bureau V helpt je graag met de
mogelijkheden. Je hebt misschien minder les
nodig in een bepaald vak en kunt die tijd goed
gebruiken voor wat anders. Daarnaast is het
belangrijk om talenten te ontwikkelen of ervaring
op te doen die je goed kunt gebruiken om
toegelaten te worden tot een opleiding (in het
buitenland), of net dat streepje voor te hebben bij
het zoeken naar een baan. Je zet alle ervaring op
je CV, deze heb je later nodig bij het solliciteren
naar een baan of bij selectiestudies. Verderop in
deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de
selectie van numerus fixus opleidingen. Je krijgt
aan het einde van het jaar een certificaat en

vermelding op je rapport van alles wat je in het
kader van Bureau V hebt gedaan. Je kunt (op
aanvraag) ook een bewijsdocument krijgen voor
de selectie.

Op de Bureau V website vind je veel
mogelijkheden. Veel cursussen en activiteiten zijn
al begonnen, maar ook halverwege het jaar kan
er nog veel. Lees het hier in deze nieuwsbrief.
Bureau V bestaat dit jaar uit Rosanne Kofman
(vooral voor de onderbouw), Herbert van de
Voort (vooral voor de bovenbouw) en Anne
Smallenbroek (versneld examen coördinator).
Ga met hun in gesprek om samen te kijken wat je
kunt en wilt doen!

Cursussen en activiteiten binnen
school
Er zijn een heleboel cursussen die momenteel
bezig zijn of al afgerond zijn. Leerlingen leren
Chinees, kostuums maken voor toneel, praten
over maatschappelijke thema’s, zijn bezig met
design, rocketscience en creatief schrijven. De
cursus ‘Cambridge Engels’ start na de
voorjaarsvakantie, maar zit vol. Met toneel
werken weer een heleboel leerlingen mee en
leerlingen zetten zich in voor diverse commissies.
Toch zijn er nog steeds mooie mogelijkheden om
je aan te melden voor activiteiten of cursussen.
Schrijf je hiervoor in via deze link!

Let op: Er zijn maar 6 plekken. Als er veel meer
animo is gaan we kijken of er nog extra plekken
gecreëerd kunnen worden.

Fotografiecursussen (docent: Dennis)
(voor bovenbouw):
PHOTOGRAPHYperion
Wil jij je volgende stappen zetten in jouw
fotografie? Cameratechniek, lichttechniek,
compositie, beeldanalyse en naast elkaars werk
bekijken en spreken, vooral veel foto's maken.
Enige ervaring gewenst maar niet noodzakelijk.
Een camera waarmee je diafragma, sluitertijd,
ISO in kunt stellen wèl. Een pré als er een
externe flitser op gezet kan worden.

Leerlingenraad (docent: Heleen)
We zien vaak dingen op school waarvan we
denken dat ze beter kunnen. De leerlingenraad
vergadert hierover met elkaar en we delen onze
tips, ideeën en soms klachten vervolgens met de
schoolleiding. Zij zien de problemen waar
leerlingen tegenaan lopen af en toe over het
hoofd. Wij zijn op zoek naar nieuwe leerlingen die
ons kunnen helpen om de school te verbeteren.
Heb jij ideeën over hoe het beter kan en wil je ook
in de leerlingenraad? Laat dan dan weten aan
Heleen of via de link.

PHOTOGRAPHYperion Beeldbewerking
Foto's leren bewerken (geen Photoshop) zodat je
het beste uit je foto's haalt. Dit in combinatie met
het professionele programma Lightroom - zoek
maar op youtube wat je daarmee kan. Vooral
interessant voor degenen die ook de cursus
PHOTGRAPHYperion volgen: bij het maken van
foto's houden we al rekening met het achteraf
nabewerken om de beste resultaten te krijgen.
Kennis over je fototoestel in nodig, zodat je de
juiste instellingen gebruikt om zo optimaal
mogelijke resultaten te kunnen krijgen.

Lindy Hop workshop (docent: Katharina)
Wil jij in 2 middagen de basis van de Lindy Hop
dans leren? En dan ook op een echte dansavond
in Amsterdam, samen met Katharina, jouw
nieuwe skills laten zien? Meld je dan aan (het
liefste met een partner (alle combinaties
mogelijk)). Bekijk hier een voorbeeld van Lindy
Hop.

Decor voor toneel (docent: Veerle)
Hoe leuk is het dat de hele school straks jouw
decor ziet staan op het podium! De cursus start
met het bedenken en ontwerpen van decors; je
gaat daarbij op zoek naar inspiratie. Daarna
maken we het decor op grote stukken karton en
bedenken we een constructie om de decors
overeind te laten staan.

Ski-Deutsch workshop (docent: Katharina)
Ga jij in de voorjaarsvakantie op wintersport in
een Duitstalig land (bijvoorbeeld met school)?
Bereid je dan nu optimaal voor! In 2 middagen
leer je de basis om een klein gesprekje te kunnen
voeren op de piste of in een restaurant.

Reanimatiecursus (docent: Robert)
(voor bovenbouw)
In 4 uur tijd leer je iemand reanimeren en in een
stabiele zijligging leggen. Als je slaagt krijg je een
door het rode kruis erkend diploma.
De cursus zal na schooltijd zijn, gegeven door
Robert, één van de gediplomeerde reanimatieinstructeur.

Hyperion Journaal (docent: Dennis)
In deze cursus ga je, samen met een team, aan
het werk om een uitzending te maken van ons
eigen nieuws/entertainment/achtergronden
rondom alles dat op school gebeurt. Vind je het
leuk om bijvoorbeeld te interviewen, te monteren,
een camera te bedienen, te presenteren,
redactiewerk te verrichten? Allemaal welkom! De
bedoeling is om ná de cursus verder te gaan met
het volgende Journaal!

Spreekt één van bovenstaande je aan? Schrijf je
hiervoor dan snel in via deze link!

Collegetours
(voor bovenbouw leerlingen)
Tijdens een Collegetour Zaanstreek & Waterland
bezoek je een bedrijf of instelling. Zo'n bezoek
bestaat uit een presentatie en een actief deel ter
plekke zoals een rondleiding of een opdracht. Je
kunt je voor een collegetour inschrijven door
een mail naar Herbert te sturen. Doe dit ruim
van te voren, er zijn altijd maar een beperkt
aantal plaatsen.

Collegetour Holland Mechanics
Op 28 januari wordt er een machinefabriek in
Purmerend met een bijzonder product bezocht.
Zij ontwikkelen, bouwen en verkopen machines
die worden gebruikt om spaakwielen te
assembleren en aluminium velgen te maken.
Fietsenfabrieken, maar ook fabrikanten van
motoren over de hele wereld gebruiken de
machines in hun wielbouwafdeling.

Collegetour AMC Pathologie
Volg het hele pathologische pad van het weefsel
in de operatiekamer tot en met de uitslag.
Dinsdag 12 mei wordt de afdeling Pathologie van
het AMC bezocht. Bij deze collegetour hoort een
thuisopdracht ter voorbereiding.

Info over andere collegetours volgt nog.

Groene Oase / Voedselbos
(voor alle leerlingen)
Iedereen kent wel de Tolhuistuin. Vlakbij de
noordelijke ingang van deze tuin, namelijk aan de
overkant van de Tolhuisweg, ligt tussen het
Zijkanaal en het witte gebouw (ook Tolhuistuin)
een parkeerplaats. Die parkeerplaats, waar nu
bijna niets meer staat behalve een enkele
container, zal omgetoverd worden tot een groene
oase; een klein voedselbos, een buurtmoestuin,
een buitenzijn en een leer-/hangplek voor wie die
zin heeft. Dit initiatief maakt deel uit van Parkstad
Noord, Climate Cleanup en Drawdown Europe.
Jullie als leerlingen, mogen een rol spelen bij het
ontwerpen en inrichten van deze plek. Lijkt het je
leuk om een rol te spelen tijdens de ontwerpfase,
uitvoerfase en/of beheerfase van deze groene
oase? Bijvoorbeeld door een overdekte plek te
creëren waar je tijdens tussenuren of lestijd
terecht kunt om buiten te zijn en buiten te leren?
Deze start van het project vindt plaats op zondag
9 februari van 11.00 tot 13.00 uur. Meer
informatie van de organisatie vind je hieronder.

Geef je op via het genoemde mailadres en
meld het bij Bureau V als je deelneemt. Je zult
dan ook op de hoogte gehouden worden van de
vervolgactiviteiten. Iedereen mag deelnemen
maar het aantal plaatsen is beperkt, geef je dus
snel op.
“Doe mee aan de workshop voedselbosjes in de
stad, Tolhuistuin, op zondag 9 februari 11.00 13.00. Wat groeit er voor eetbaars in AmsterdamNoord? En hoe maken we Noord, onze eigen
tuinen, balkons, scholen en parken nog
eetbaarder en groener? In deze workshop leer je
wat er om ons heen groeit, welke planten elkaar
ondersteunen en hoe je een voedselbosje maakt.
Want ook in de stad is plek voor voedselbosjes.
Zoals op de parkeerplaats van Tolhuistuin, die
langzaam omgetoverd gaat worden tot een
groene oase.
Deze workshop is ook voor iedereen met een
balkon! Je krijgt een stekje mee naar huis van de
bijzondere Vuilboom die jouw leven ten goede zal
veranderen. Met tuinkunstenaar Inge den Hartog,
voedselbos expert Hillebrand Breuker, natuurgids
Marjolein Themmen. Voor leerlingen van het
Hyperion is deelname gratis, anders 5,00 euro en
3,00 euro voor mensen met stadspas.
Aanmelden bij linda@climatecleanup.org”

Bijles via Bureau V
Wist je dat je voor verschillende vakken bijles
kunt krijgen van andere leerlingen? Je opgeven
voor bijles is heel makkelijk. Gewoon dit formulier
invullen met je ouders.
Ben je een bovenbouwleerling die bijles kan en
wil geven? Laat dit dan weten aan Rosanne, we
kunnen je vast goed gebruiken.

Versnellen en verdiepen in een vak
Heb je het gevoel dat je je verveeld binnen een
vak en dat het je makkelijk afgaat? Versnellen
en/of verdiepen binnen een vak kan bijna altijd.
Vraag de mogelijkheden aan je vakdocent! Dit
hoeft niet perse binnen Bureau V, maar als je het
uiteindelijk vastgelegd wilt hebben, meld het dan
wel even aan. Dit kan via de site of haal het
formulier op bij Rosanne in het decanaat!
Wil je dat we met je meedenken over de
mogelijkheden, kom dan langs in het decanaat of
mail om een afspraak te maken met Rosanne of
Herbert. We helpen je graag!

Vrij vragen voor een Bureau V
activiteit
Als je bent ingeroosterd voor een Bureau V
activiteit dan regelt de docent de absentie van de
andere les. Volg je een andere Bureau V activiteit
dan moet je altijd van tevoren officieel vrij
regelen, om te voorkomen dat je absent wordt
gemeld.
Wil je vrij vragen voor een masterclass, om te
werken aan een bepaald project of voor een
andere activiteit die past binnen Bureau V? Heb
je zelf een goed idee voor een project dat je zou
willen doen en dat goed past binnen de opzet van
Bureau V? Dan kun je in overleg daar ook vrij
voor vragen.
De benodigde formulieren vind je op het
decanaat. Je kunt ze daar niet alleen ophalen
maar ook weer inleveren. En kom gerust langs of
maak een afspraak om de mogelijkheden door te
spreken. En vergeet niet de site van Bureau V
regelmatig te bezoeken voor nieuwe info.

Selectie toelating fixusopleidingen
Sommige opleidingen aan hbo en universiteit
hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen
dan een numerus fixus instellen. Melden teveel
studenten zich aan voor de opleiding? Dan
moeten zij meedoen aan een selectie voor een
plek. De onderwijsinstelling mag bij de selectie
niet alleen kijken naar het gemiddelde
eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie,
persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De
onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria
precies zijn. Zo kan het zijn dat je een aantal
testen moet maken, een studiekeuzecheck moet
doen en/of een motivatievragenlijst moet invullen.
Meestal wordt een combinatie gemaakt met (een
aantal vakken op) je cijferlijst aan het einde van
de vijfde klas en wordt gevraagd om je CV. Zo
wordt de kans groter dat de juiste student op de
juiste plek komt.
Wil je je voorbereiden op de selectie en met
Bureau V je mogelijkheden vergroten, schrijf je
dan nu ergens voor in! Of ga in gesprek met ons!

