
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Wij hopen dat jullie een ontspannen en goede zomervakantie hebben gehad! Volgende 
week donderdag 20 augustus start het onderwijs weer voor alle leerlingen op het Hyperion 
Lyceum. Met deze brief willen we jullie informeren over een aantal praktische zaken, om 
goed te kunnen starten.   
 
Corona  
Het coronavirus is nog alom aanwezig en dat maakt het extra belangrijk dat we op een 
verantwoorde en veilige manier het onderwijs inrichten. Wij zijn heel blij dat we jullie weer 
op school kunnen ontvangen en we vinden het van groot belang dat we ons aan de 
coronarichtlijnen van de overheid en het RIVM houden.   
Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor het belang van goede ventilatie. 
Vanzelfsprekend hebben wij het ventilatiesysteem van het Hyperion Lyceum 
gecontroleerd.  Er wordt op onze school geen gebruik gemaakt van recirculatie: de 
luchtbehandelingskasten zijn zo ingesteld dat er ‘verse’ lucht wordt ingeblazen en 'vieze' 
lucht afgevoerd.  
In alle lesruimtes is rond de tafel van de docent met geel tape op de vloer een 1,5 m-zone 
afgetekend, om aan te geven dat de leerlingen afstand moeten houden tot hun docent. Ook 
zorgen we ervoor dat buiten de lesruimtes zo veel mogelijk de 1,5 m-regel gerespecteerd 
kan worden.  
Overal in school is desinfecterende gel aanwezig om oppervlakken of je handen schoon te 
maken. Het is de bedoeling dat je dat zelf doet, voordat je ergens gaat zitten werken.  
 
Uitgangspunten ten aanzien van aanwezigheid leerlingen en medewerkers   
De volledige heropening van de scholen betekent dat fysiek onderwijs weer de norm is, 
rekening houdend met de geldende maatregelen. Ook buitenschoolse onderdelen kunnen 
worden georganiseerd en gevolgd. We verwachten daarom vanaf nu alle docenten en 
leerlingen weer op school.   
Quarantaine als gevolg van een vakantie naar een risicogebied is geen geldige reden voor 
afwezigheid tijdens de les; de leerling wordt geacht zelf (eventueel met behulp van online 
middelen) het onderwijs te volgen. Ook voor leerlingen die zelf tot een risicogroep behoren 
(of van wie een gezinslid tot een risicogroep behoort) blijft re-integratie op school 
uiteindelijk het doel. Mocht een van bovengenoemde situaties voor jou gelden, wil je dit dan 
z.s.m. via de mail bespreken met je mentor. 
 
Rooster  
Het rooster en de klassenindeling zal uiterlijk woensdag 19 augustus via Magister met jullie 
gedeeld worden. Heb je vragen of opmerkingen over het rooster, bespreek deze zaken dan 
eerst met je mentor. Mochten er onjuistheden in het rooster zitten, wil je dit dan via de mail 
doorgeven aan de nieuwe roostermaker: Anita Hoogmoed 
a.hoogmoed@hyperionlyceum.vova.nl 
 
  

mailto:a.hoogmoed@hyperionlyceum.vova.nl


Begin van het nieuwe schooljaar  
Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 augustus zijn studiedagen, er worden dan geen 
lessen gegeven. De leerlingen beginnen als volgt:  
• donderdag 20 augustus:  

o leerjaar 1 en 2: mentorbijeenkomst van 9 tot 15 uur (leerjaar 2 buitenschool, 
details volgen binnenkort) 

o leerjaar 3 tot en met 6: mentorbijeenkomst van 9 tot 12 uur, daarna les volgens 
dagrooster.  

• vrijdag 21 augustus:  

o leerjaar 1: mentorbijeenkomst van 9 tot 15 uur  

o leerjaar 2 tot en met 6: les volgens dagrooster.  
 
Ouderavonden 
In de tweede schoolweek zijn er ouderavonden, waarbij de mentoren aanwezig zijn. Een  
aparte uitnodiging volgt. Hierbij alvast de data en tijden. 
• dinsdag 25 augustus leerjaar 1 vanaf 19.30 u, leerjaar 2 vanaf 20.15 u  

• woensdag 26 augustus leerjaar 3 vanaf 19.30 u, leerjaar 4 vanaf 20.15 u  

• donderdag 27 augustus leerjaar 5 vanaf 19.30 u, leerjaar 6 vanaf 20.15 u.  
 
Schoolkampen  
Leerjaar 1 en 6 gaan al vroeg in het schooljaar op kamp:  
• Leerjaar 1 - woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 september Indian Summer Camp: drie 
dagen toneelspelen in de Tolhuistuin en een nachtje kamperen in het Vliegenbos, alles in 
Amsterdam-Noord, met opvoering voor alle ouders op vrijdag 11 september. Nadere 
informatie volgt binnenkort. 
• Leerjaar 6 – activiteitendag in augustus  
Feestelijke start van het examenjaar. Zorg sowieso voor een goede fiets! Nadere informatie 
volgt binnenkort. 
 
Over de reizen in de overige leerjaren informeren we jullie later. Deze gaan deels naar het 
buitenland, vallen onder andere coronarichtlijnen en zijn daarom tot nader order uitgesteld. 
We hopen dat deze in het voorjaar van 2021 door kunnen gaan.  
 
Wij zien ernaar uit jullie allemaal weer te zien a.s. donderdag 20 augustus. Nog fijne zomerse 
dagen gewenst!  
 
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2 
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4 
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6 
Elly Loman, rector 
 

 


