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De tweede helft van het schooljaar is gestart (door
Elly Loman)
Op maandag 20 januari is de tweede helft van het
schooljaar begonnen en twee weken geleden
hebben we alweer de open avond en de open
zaterdag gehad. We hebben aan zo'n 3200
bezoekers kunnen laten zien waar het Hyperion
Lyceum voor staat. Met dank ook aan een grote
groep ouders en leerlingen verliep het geheel heel
ontspannen en soepel. Fijn is dat!
Voor de zesde klassen zijn de kijk-luisterschoolexamens (Frans, Engels, Spaans, Duits) achter
de rug en op 12 februari staan de presentaties van
de profielwerkstukken gepland. Ook altijd een
mooie avond om mee te maken. Ook staan er weer
verschillende bijzondere activiteiten en reizen op de
rol: Dance4Life, CKV-dagen en in de krokusvakantie
de skireis. In deze Nieuwsbrief kun je daar het een
en ander over lezen. Veel leesplezier!

Voor je agenda
10 – 11 februari leerjaar 4 CKV
10 februari leerjaar 5 en 6 Studium
Generale: technische studies
11 februari leerjaar 6 presentaties
profielwerkstukken 19.00 – 22.00
13 februari leerjaar 3 profielkeuzedag
13 februari leerjaar 6 examenavond muziek
in Volta

Rooster/curriculumgroep (door Annette Bosscher)
Inmiddels zitten we al anderhalf jaar in ons
prachtige nieuwe gebouw. Omdat we het
schoolgebouw nog beter willen benutten
onderzoekt een werkgroep, de
rooster/curriculumgroep, hoe onze
onderwijskundige wensen ook zo snel mogelijk in
de praktijk kunnen worden gebracht. Hierbij zijn
meer eigenaarschap voor leerlingen en een
optimaal rooster de grote aandachtspunten. Ook
denken we na over mogelijke aanpassingen in het
curriculum (onderwijsprogramma). We hopen op
korte termijn meer te kunnen vertellen over de
vorderingen.

17 – 21 februari voorjaarsvakantie
27 februari leerjaar 3 voorlopige
profielkeuze
27 februari ALV en opening Titantentrap
2 – 10 maart leerjaar 4, 5 en 6 SE week
2 – 13 maart aanmeldperiode nieuwe
leerlingen
2 maart leerjaar 5 en 6 Studium Generale:
Alfa en Gamma studies
11 en 26 februari, 4, 11 18 en 25 maart
toneelrepetities
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Examens, analyse vorig jaar en aanpak nu (door
Ingeborg Nietzman – van Leeuwen)

woensdag 18 maart vindt 's avonds de speciale
voorlichtingsavond over de aanloop naar het CE
voor examenkandidaten en hun ouders plaats.
Algemene ledenvergadering en Grote Onthulling!
(door Elly, namens de oudervereniging)
Alle ouders zijn van harte welkom op 27 februari
om 19.30 uur op het Hyperion, voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de
oudervereniging. Aansluitend vindt de Grote
Onthulling plaats van de vereeuwiging van alle
Hyperion Alumni – dus als het goed is straks ook
jullie eigen kind(eren) - in het schoolgebouw!
Stille werkruimte (door Annette Bosscher)
We zijn gestart met de stille werkruimte in de
mediatheek. In principe wordt iedere middag
toezicht gehouden door docenten, zodat ook op
school leerlingen in rust hun huiswerk kunnen
maken. Alle leerlingen zijn welkom, mits ze in stilte
willen werken. We zijn nog in gesprek met de
leerlingenraad om te kijken hoe wij met hen samen,
en dus eigenlijk samen met alle leerlingen van de
school, deze fijne plek op de lange termijn kunnen
borgen. Er zijn vanuit de leerlingen in elk geval al
mooie suggesties gedaan wat betreft de aankleding
van de ruimte, want ook dat is natuurlijk erg
belangrijk!

In het najaar zijn alle secties aan de slag gegaan met
een grondige analyse van de resultaten van
afgelopen jaar en hebben op basis daarvan een plan
van aanpak voor dit jaar gemaakt. Diverse factoren
worden daarbij onder de loep genomen, van
lesmethodes, aanpak in het lokaal of op het lab tot
oefentoetsen en manier van onderwijzen aan toe.
Alle docenten die lesgeven aan leerjaar 6, de
examinatoren, komen geregeld bij elkaar dit jaar.
Voor de eindexamenkandidaten komt de laatste
schoolexamenweek eraan in maart. In de aanloop
hiernaartoe letten mentoren en vakdocenten extra
goed op de leerlingen. Ook zullen ze de ouders er
nauw bij betrekken als de leerling er zorgelijk voor
staat. In de periode na de laatste herkansingen tot
aan het Centraal Examen (CE) wordt een
gedifferentieerd programma aangeboden waarmee
we de leerlingen zoveel mogelijk op maat de laatste
begeleiding willen bieden naar het examen toe. Op

Veiligheid om ons gebouw (door Elly Loman)
Meerdere malen hebben we jullie al geïnformeerd
over de Céramiquelaan. Dit is een openbare weg
voor gemotoriseerd verkeer. Het is verboden om
deze weg te gebruiken om naar de AH te fietsen of
te lopen. Het is ook gevaarlijk, omdat deze weg veel
gebruikt wordt door zwaar bouwverkeer. Omdat
sommige leerlingen dit verbod blijven negeren, zijn
er handhavers die streng controleren en ook
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Om als kind of ouder snel een overzicht te krijgen
van het ondersteuningsaanbod van het Hyperion
Lyceum is er nu een beknopt overzicht, gemaakt
door het ondersteuningsteam (Annette Bosscher en
Fokko Hooijer). Hierin staat puntsgewijs beschreven
hoe wij leerlingen willen ondersteunen op het vlak
van bijvoorbeeld taal en rekenen, motivatie,
sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke
beperkingen. Vanaf 1 februari 2020 zal elke school
een soortgelijk overzicht op zijn website plaatsen
en zijn deze bij elkaar te vinden via
http://www.voschoolkeuze020.nl/. Klik hier voor
het overzicht.

eventueel flinke boetes uitdelen. Deze handhavers
doen hun werk in opdracht van de gemeente,
omdat er anders zeer onveilige situaties kunnen
ontstaan. Momenteel zijn we volop in gesprek met
de gemeente of er toch niet een voetpad kan
komen naast de Céramiquelaan. De school
onderhoudt nauw contact met handhavers en
gemeente. Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen
zich houden aan de geboden en verboden die
rondom onze school gelden en dat ze zich
respectvol opstellen naar de handhavers en de
politie.
Profielwerkstukpresentaties 12 februari (door
Joep Zijp)
Er is weer een sublieme oogst aan
profielwerkstukken door de leerlingen
bijeengebracht. De onderwerpen zijn van een
verbazingwekkende diversiteit. Een kleine greep:
De weerlegbaarheid van de psychoanalyse, Planten
en zuur, Pruisisch blauw, Invloed van een
Spartaanse levensstijl op de menselijke fysiologie,
Ruimteafval en Hoe bouw je een luidsprekerkast?
En dus nog véél meer boeiende, bizarre en
verrassende onderwerpen. Kom kijken, luisteren,
genieten en uzelf verbazen, op 12 februari tussen
18.45 en 22 uur.

AVG via Magister (door Ans Wesselink)
Als u als ouder inlogt in Magister vraagt Magister of
u ons toestemming geeft voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind, voor onder andere de
website. Al ruim 700 ouders hebben de vragen
ingevuld. Dat is fijn, wij weten dan precies welke
foto’s of filmpjes we mogen gebruiken. Onze vraag
is of u, als u dat nog niet heeft gedaan, na het
inloggen in Magister even de tijd wilt nemen om
aan te geven of uw kind wel of niet gefotografeerd
of gefilmd mag worden. Hartelijk bedankt alvast!
Dyslexie (door Annette Bosscher)
Dit schooljaar is Sabine Balk, die ook als docent
Engels op het Hyperion Lyceum werkt, als
dyslexiecöordinator aangesteld. Zij zorgt voor een
concretere uitwerking en stevigere positionering
van het dyslexiebeleid in de school. Zij wordt
ondersteund door een externe partij die expert is
op het gebied van dyslexie. Op deze manier hopen
we onze leerlingen met (mogelijk) dyslexie beter te
kunnen herkennen, monitoren en begeleiden.

Overzicht aanbod ondersteuning (door Fokko
Hooijer)
Als jonge school zijn we in de fase beland waarin we
meer procedureel en beleidsmatig gaan werken.
We zijn bijvoorbeeld bezig met het vastleggen van
dyslexiebeleid en onderzoeken welke
ondersteuning het gehele team preventief kan
bieden om de leerlingen op het gebied van
welbevinden te ondersteunen.
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Presentations of learning door onze
brugklasleerlingen (door Eline Bernelot-Moens)
De leerlingen uit onze eerste klassen zijn het
nieuwe schooljaar goed begonnen! Zij kregen
namelijk geen regulier rapport, maar schreven er
zelf een. Hierin gingen zij in op al hun vakken, wat
ze al geleerd hebben en waar ze de komende tijd
nog aan willen werken. Dit mondde uit in prachtige
presentaties in de tweede week van januari, waar
zij hun mentoren, ouders, opa's, oma's, broers,
zusjes, vakdocenten en teamleider deelgenoot
maakten van hun goede voornemens en doelen
voor 2020. Onze verwachtingen zijn
hooggespannen en de leerlingen hebben het
fantastisch gedaan!

Na de succesvolle open dagen van vorig jaar, voor
het eerst in het nieuwe gebouw, was de grootste
spanning er nu wel vanaf. We wisten hoe we de
bezoekersstroom logistiek het hoofd moesten
bieden en konden onze geoliede machine goed in
stelling brengen.

Aanmeldingsseizoen nu echt begonnen (door Jaco
Mijnheer)
Na de Amsterdamse Scholenarena (november) en
de VOvA Scholenmarkt (half januari) is met de Open
dagen op 23 en 25 januari het aanmeldingsseizoen
voor nieuwe brugklassers op het Hyperion Lyceum
nu werkelijk begonnen.
Vaklessen en vakkenmarkt met tweedeklassers,
inforondes door rector en docenten ondersteund
door leerlingen en ouders, rondleidingen door
brugklassers, koffie en thee geserveerd door
derdeklassers, voorlichting over Bureau V, reizen,
leerlingenraad, decanaat en leerlingbegeleiding –
dit alles was weer voorhanden. Klik hier hoe het
verder ging...
Helpen op de open dagen (door ouder Tom
Leeuwestein)
Na een oproep heb ik mij laten strikken om te
helpen als ouder bij de open dagen. Enthousiast

4

ontwikkeling van de inclusieve cultuur binnen de
school. Lees hier verder…

heb ik mij maar meteen voor allebei de dagen
ingeschreven, met de gedachte dat ik dan in één
klap alle goede daden voor dit schooljaar heb
verricht. Mijn indeling bestond uit catering op de
donderdag en op de zaterdag ook inforondes. Na
aankomst heb ik kennis gemaakt met andere
ouders en ben ik aan het werk gezet. De
cateringervaring was heel bijzonder. Ingezet was op
wraps met zalm en fruit. Dit bleek een schot in de
roos; vanaf het startschot stroomden de leerlingen
toe richting docentenkamer en de wraps vlogen uit
onze handen. Het was boeiend om de kinderen en
leraren in hun eigen habitat te zien, in de
machinekamer van het Hyperion. Lees hier hoe het
Tom op zaterdag verging…

Bhv-training voor het personeel (door Gerrit de
Ree)
Woensdagmiddag en -avond 8 januari hebben een
twintigtal medewerkers van het Hyperion Lyceum
weer een bhv-training gevolgd. In deze training
herhalen wij EHBO-kennis, onder andere met
digitale lesmaterialen, waarin wij leren verschillende
letsels te herkennen en te behandelen. Heel nuttig,
want op school hebben wij regelmatig met pijntjes
en letsels te maken!

Geluiden van de klankbordgroep: inzet voor een
inclusieve school (door ouder Henk de Jong)
De klankbordgroep van ouders denkt met de
schoolleiding mee over ontwikkelingen in de school,
biedt hulp bij activiteiten en vormt een van de
manieren voor de school om te weten wat er bij
ouders leeft. We bespreken in de bijeenkomsten
actualiteiten, dilemma´s van de schoolleiding,
onderwerpen die leven in de school en
vraagstukken die ouders bezighouden. Uit elke
jaarlaag zijn ouders in de klankbordgroep
vertegenwoordigd. De groep staat in verbinding
met én staat naast zowel de oudergeleding in de
medezeggenschap (deelraad) als de
oudervereniging (die onder meer het
Hyperionfonds beheert). Elk jaar gaan we in gesprek
met de leerlingen van de Gender and Sexuality
Alliance (GSA, zie elders in deze nieuwsbrief). Deze
leerlingen zetten zich actief in voor de verdere

Ook reanimatie (met en zonder AED) wordt
herhaald om te leren levensreddend te handelen.
Een belangrijk onderdeel was hoe te communiceren,
handelen, ontruimen en evacueren bij een
calamiteit in de school. Lees hier verder...
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IJspret! (door Merel van den Ancker)

CKV-dag: lichtkunst (door Fenny Postma)

In de vierde en vijfde klas krijgen de leerlingen het
eindexamenvak CKV. Dit vak heeft als doel
kennismaken met kunst en cultuur. Afgelopen 23
januari was er een CKV-dag voor de vijfde klassen
die in het teken stond van lichtkunst. De stad stond
afgelopen maanden vol met lichtkunstwerken van
het Amsterdam Light Festival. Leerlingen brachten
hieraan, voorafgaand aan de CKV-dag, een bezoek.
Zes kunstenaars van het lichtfestival kwamen in een
workshop vertellen over hun werk. Vervolgens
voerden de leerlingen een onderzoek naar
lichtkunst uit en brachten ze een bezoek aan
SKALAR, een grote lichtinstallatie op het
Westergasterrein. We kijken terug op een
geslaagde dag en richten ons op de volgende CKVdagen: 10 en 11 februari voor de vierde klassen.

Vrijdag 24 januari was weer het jaarlijkse
schaatsfestijn. Alle leerlingen werden welkom
geheten op de Jaap Edenbaan en eenmaal door de
poortjes konden de leerlingen hun schaatsen
ophalen of de door henzelf meegebrachte ijzers
onderbinden. Het weer werkte goed mee: een
mooie, droge dag, waar zelfs het zonnetje zich nog
even heeft laten zien. Door leerlingen uit klas 5
was een prachtige Elfstedentochtstempelkaart
ontworpen, inclusief de originele route op de
kaart van de onderbouw.
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Paarse vrijdag en GSA – (door Desa en Josephine)
We zullen eerst even uitleggen wat de GSA is en
doet. We zijn een groep leerlingen, net zoals de
leerlingenraad, alleen doen we iets anders! GSA
staat voor Gender and Sexuality Alliance. De GSA
maakt de school een veiligere en leukere plek voor
leerlingen die op het vlak van LGBTQ+ zitten. We
geven lessen, organiseren voorstellingen en regelen
Paarse Vrijdag. Op 13 december was het Paarse
Vrijdag en kwam bijna iedereen in het paars naar
school, om te laten zien dat je respect toont voor
mensen op het vlak van LGBTQ+ en dat iedereen
zichzelf mag zijn. De school was prachtig paars
versierd en we hebben aandacht gegenereerd voor
de GSA. De GSA is altijd beschikbaar voor vragen en
is er nog ruimte voor nieuwe leden.

Ook de leerlingen van muziekklas 4 waren erbij.
Zij hadden zowaar zelf nieuwe Christmas songs
geschreven: vier mooie, sfeervolle kerstliedjes, en
duidelijk was te horen dat deze nieuwe lichting
muziekleerlingen veel talent herbergt! Op de
vrijdag voor de kerstvakantie werd dit optreden
nog eens dunnetjes op school, overgedaan voor
de leerlingen van klas 1.

gsa@hyperionlyceum.nl

Muzikale kerstoptredens voor brugklassers en
bewoners verzorgingshuis (door Petra Griffioen)
Ieder jaar tegen Kerstmis zie je een groep leerlingen
van het Hyperion Lyceum, beladen met gitaren,
trommels en violen, op de fiets stappen om voor de
bewoners van verzorgingshuis Douwes Dekker een
prachtig kerstoptreden te geven. Dit valt altijd in
zeer goede aarde!
Het orkest speelt bekende en minder bekende
kerstliedjes en het koor zingt de sterren van de
hemel. De bewoners zingen met plezier en luidkeels
mee.
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