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Uitzonderlijke tijden (door Elly)
Allereerst hopen wij dat het goed gaat met jullie;
met jezelf, jouw familie en vrienden en iedereen
om je heen. Dit is een bijzonder vreemde periode
en het is van essentieel belang dat we contact
houden met elkaar. Dat is niet altijd eenvoudig
maar we doen met z'n allen onze uiterste best.
Voor je agenda

Al ruim een maand verzorgen we onderwijs op
afstand. Tegelijkertijd hebben we een nieuwe
planning en aanpak opgesteld voor de
eindexamenleerlingen van het zesde leerjaar.
Daarna zijn we aan de slag gegaan met een andere
manier van begeleiding van leerlingen. Bijvoorbeeld
via het stoplichtsysteem voor de leerjaren 1 tot en
met 4. Voor leerjaar 5 starten we na de meivakantie
met het inhalen van schoolexamens.

23 april – 6 mei meivakantie
11– 15 mei leerjaar 6 herkansingen
12 mei 17.00 – 19.00 Deelraadvergadering
20 mei leerjaar 6 inschrijven bonus
ResultaatVerbeteringstoets
21 mei Hemelvaart
22 mei lesvrije dag
27 mei leerjaar 6 afname bonusRVtoets

De persconferentie van de overheid van gisteravond heeft ons duidelijkheid gegeven: tot 2 juni
mogen de middelbare scholen geen fysieke lessen
geven. Dat betekent dat wij doorgaan met het
afstandsonderwijs. Daarnaast werken we nu aan
het ontwerpen van scenario's voor als we wel weer
geleidelijk aan onderwijs op school mogen
verzorgen. Natuurlijk houden we ons altijd aan de
richtlijnen van het RIVM en het kabinet: het gaat
om de gezondheid van ons allemaal.

1 juni tweede pinksterdag, lesvrije dag
4 juni leerjaar 6 officiële uitslagdag SE
19.30 - 21.30 ouderklankbordgroep
5 juni tot 12.00 leerjaar 6 inschrijven één of twee
RVtoetsen
8 – 19 juni leerjaar 6 afname twee RVtoetsen
8 – 16 juni leerjaar 5 SE-week III
15 - 22 juni leerjaar 4 SE- en afsluitende weken
16 – 23 juni leerjaar 1 t/m 3 afsluitende weken

Op deze plek wil ik graag mijn grote respect en dank
uitspreken voor ons hele team en ook voor de
leerlingen en hun ouders. De flexibiliteit,
creativiteit, zorgzaamheid en saamhorigheid is
hartverwarmend. Houd vol, let op elkaar en ik zie
jullie heel graag zodra het kan!

23 juni leerjaar 4 en 5 herkansingen
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Opvang op school (door Annette Bosscher)
In deze tijd is er veel veranderd voor iedereen. Het
onderwijs is daarop zeker geen uitzondering. In
grote schoolgebouwen is de stilte oorverdovend.
We snakken met z'n allen naar het moment dat
onze leerlingen weer door de gangen lopen en de
leegte vullen die nu zo confronterend is. De
noodzaak van contact in het onderwijs is de
afgelopen weken steeds duidelijker geworden.
Veel leerlingen weten zich gelukkig goed te redden
thuis. Ze gaan aan het werk en blijven bij met de
stof. Daarnaast zijn er ook leerlingen die het lastiger
vinden om thuis goed aan de slag te gaan. Zonder
de structuur die school normaal gesproken biedt,
blijkt het ingewikkeld voor hen om de focus op het
schoolwerk te behouden. En dat is niet heel raar,
want het ís ook lastig. Lees hier verder...
Hyperion Lyceum ontvangt kinderen van andere
scholen in Noord (door Annette Bosscher)
De afgelopen tijd hebben we veel in de media
kunnen lezen over leerlingen waarbij zorgen zijn
over de thuissituatie. Hyperion heeft daarom
samen met het Samenwerkingsverband
Amsterdam-Diemen het initiatief genomen om tien
leerlingen uit deze specifieke groep, voor zover ze
op een school zitten in Amsterdam-Noord, een plek
te bieden waar zij aan school kunnen werken. De
begeleiding van deze leerlingen wordt verzorgd
door ervaren docenten van een andere school. We
zijn blij dat we in deze situatie en op deze manier
een bescheiden bijdrage kunnen leveren.

Project Thuisschoolmaatje (door Ariëlle de Ruijter)
Zoals u weet is het volgen van thuisonderwijs niet
voor alle leerlingen even gemakkelijk, bijvoorbeeld
als beide ouders werken in een vitaal beroep, of als
broertjes en zusjes door het huis rennen waardoor
je concentreren op schoolwerk lastig is, of als
ouders niet goed Nederlands spreken. Voor deze
leerlingen kan extra aandacht en begeleiding erg
belangrijk zijn. Om dit te realiseren is de VO-raad
het project ‘Thuisschoolmaatje’ gestart. Een project
waarbij een leerling die dat nodig heeft op initiatief
van de mentor gekoppeld wordt aan een vrijwilliger
die de leerling als maatje bijstaat en begeleidt.
Wat doet een thuisschoolmaatje? Lees hier verder
Bezoek Universiteitsbibliotheek Leiden leerjaar 6
Grieks (door Ingeborg Nietzman-van Leeuwen)
Op 26 februari zijn we met klas 6 Grieks, als
afsluiting van vele jaren gezamenlijk geploeter door
de oude teksten, op bezoek geweest bij de
Universiteitsbibliotheek Leiden. Doel was een kijkje
te nemen in de collectie bijzondere handschriften,
een van de oudste van Nederland. Normaal
gesproken is deze niet vrij toegankelijk; dit kan
alleen op aanvraag.
Met handschoenen werden de oude perkamenten
boeken geopend en neergelegd op fluwelen
kussentjes. Plato, de eindexamenauteur van dit
jaar, Ovidius, Homerus en anderen werden voor ons
ontsloten door Dr. Christoph Pieper en Dr. Casper
de Jonge van de afdeling Klassieke Talen. In deze
tijden van internet was het boeiend om te horen
hoe het ambacht van het boeken maken, kopiëren
en illustreren zo belangrijk is geweest voor onze
kennis van nu.
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Amsterdam. Doel is voor leerlingen het juiste
onderwijs en, als dat nodig is, goede hulp te bieden.
Dat doen de schoolbesturen in samenwerking met
elkaar in het SWV.
We zijn op zoek naar nieuwe leden om de OPR te
versterken. Met ingang van het nieuwe schooljaar
heeft de OPR 13 vacatures, waarvan vijf
personeelszetels, vier ouderzetels en vier
leerlingzetels. Daarom vragen we enthousiaste
leerlingen, ouders en medewerkers die het
voortgezet onderwijs een warm hart toedragen lid
te worden van de OPR. Want de ervaringskennis
van ouders en leerlingen, in combinatie met die van
docenten en ondersteuners, is uniek en van
onschatbare waarde voor het SWV.
Belangstellenden kunnen meer informatie vinden
en zich voor 22 mei aanmelden via onderstaande
link.
https://www.swvadam.nl/met-scholen/alleleerlingen-goede-plek/ondersteuningsplanraad

Leden gezocht (door het SWV):
De Ondersteuningsplanraad van het
Samenwerkingsverband (SWV) zoekt nieuwe leden:
leerlingen, ouders, docenten, ondersteuners.

Doop Alumnistichting, onthulling Titanentrap 27
februari (door Ingeborg Nietzman-van Leeuwen)
Nu we de vierde lichting gediplomeerden gaan
afleveren, werd het hoog tijd om iets te gaan
organiseren met en voor onze oud-leerlingen
(alumni). Het startschot werd gegeven op 27
februari, met de aanmeldingen voor de
Alumnistichting en de onthulling van onze
bijzondere Titanentrap!

Het SWV voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen
heeft een belangrijke adviesraad die bestaat uit
medewerkers van scholen, leerlingen en ouders. De
leden van deze Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn
de ogen en oren van het SWV: zij kennen en
ervaren de dagelijkse praktijk. Vanuit die positie
adviseren zij over het voorgezet onderwijs in

Met dank aan de Oudervereniging en kunstenares
Aam Solleveld zijn de namen van veel van onze oudleerlingen vereeuwigd. Deze namen staan in reliëf
in de voorkant van de traptreden in de ‘kuil’ in ons
schoolgebouw. Bij de feestelijke onthulling van deze
treden werd het schoollied gezongen onder
begeleiding van het schoolorkest, enkele oud-

Het was voor de leerlingen een mooie en niet
alledaagse afsluiting van hun gymnasiumloopbaan,
in het besef dat het toch bijzonder is om de
Klassieken te bestuderen.
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leerlingen keken in een korte toespraak terug op
hun Hyperiontijd, en de vele aanwezige oudleerlingen konden elkaar na afloop spreken onder
het genot van een hapje en een drankje.

nu thuis zit en geen examens meer hoef te doen,
wilde ik mezelf graag nuttig maken en iets bijdragen
in deze verwarrende tijd. Ik hoorde van
verschillende kanten dat het thuisonderwijs voor
sommige kinderen best lastig is omdat zij niet
genoeg motivatie hebben of niet de juiste hulp
kunnen krijgen thuis. Nu denk ik dat het op het
Hyperion een stuk beter gaat dan op veel andere
scholen omdat het online onderwijs al verder
ontwikkeld is, maar er zijn altijd kinderen die wat
hulp kunnen gebruiken. Daarom ben ik met een
klein groepje uit mijn jaar gratis online bijles aan
gaan bieden aan klas 1 en 2, zodat we deze
kinderen samen verder kunnen helpen. Met z'n
twaalven helpen we ieder ongeveer twee
leerlingen, met wie we afspreken via Google Meet.
We maken bijvoorbeeld samen een planning of
bespreken wiskundeopdrachten, en we zijn er
natuurlijk om vragen te beantwoorden. We hopen
dat we leerlingen hiermee een beetje beter door
deze periode heen helpen.
Ouders voor ouders (door Elly Loman en Tugba
Nalbant ouder van 2 van onze leerlingen)
Het is een nieuwe tijd, een tijd die veel van ons
vraagt maar ons ook veel geeft. Er ontstaan allerlei
mooie initiatieven om elkaar te helpen en elkaar bij
te staan. Daar willen wij graag bij aanhaken.
Daarom willen wij iedereen vragen om via het
Hyperion Lyceum een hand te reiken aan ouder(s)
en/of families die ons misschien nodig hebben. Ook
willen wij de families die onze hulp kunnen
gebruiken -bij het begeleiden van je kinderen of
omdat je een extraatje nodig hebt- uitnodigen om
hieraan deel te nemen. Wij weten nog niet hoe we
een en ander gaan vormgeven, maar willen graag
met een aantal ouders en personeelsleden van het
Hyperion deze groep starten. Wij kunnen elkaar als
moeders, vaders, ouders, docenten en schoolleiding

Het bestuur van de Alumnistichting bestaat uit
Machiel Vegting, Ingeborg Nietzman, Lean Baas en
de alumni Sara Said en Heleen Mulder. De stichting
zal ook zeker in het lustrumjaar 2021 van zich laten
horen!
Zesdeklassers helpen leerlingen (Door Katrien
Mariën uit klas 6)
Ik ben Katrien en ik zit in de zesde klas. Aangezien ik
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helpen. Nu, ten tijde van deze coronacrisis, maar
ook daarna. Nu is het DE TIJD om elkaar te helpen!
Je kunt je voor dit initiatief opgeven via
administratie@hyperionlyceum.vova.nl, graag
uiterlijk woensdag 6 mei. Daarna zal er een
uitnodiging voor een eerste online meeting volgen.

Een saai en schoon gebouw (door schoonmaakster
Karima)
De school is saai zonder leerlingen. Mijn collega en
ik vinden het niet leuk om in een stil gebouw te
werken. We vinden het ook heel spannend hoe de
situatie nu is en hoe alles verder zal gaan. Ik heb
kinderen thuis die het niet fijn vinden dat ik er niet
ben. Ze willen erg graag weer naar school om daar
gewoon les te volgen. Mijn collega en ik doen nu
veel extra klussen, we maken alle deuren schoon en
ontsmetten alle deurklinken. Nu de leerlingen er
niet zijn, hebben we alle vloeren geschrobd en de
tafels en stoelen van de leerlingen helemaal
schoongemaakt. Ik hoop dat de kinderen weer naar
school kunnen na de meivakantie. Ik denk dat zij
volwassen genoeg zijn om zelf 1,5 meter afstand te
houden en in kleine groepjes te kunnen werken.

Verkiezingen personeelsgeleding Deelraad (door
Ans Wesselink)
Herbert van de Voort en ik hebben de afgelopen
vier jaar het personeel vertegenwoordigd in onze
Deelraad, het was dus tijd voor verkiezingen. We
hebben campagne gevoerd (zie de posters op de
foto’s hieronder) in de eerste week van maart;
Herbert en ik omdat wij ons herverkiesbaar
hebben gesteld, een van onze collega’s omdat hij
graag lid wilde worden van de Deelraad.
Door middel van een online-stemformulier haalden
we in totaal 51 stemmen binnen, waarvan
uiteindelijk de meeste stemmen voor Herbert en
voor mij waren. Ook de andere collega was een
goede kandidaat en heeft sterk campagne gevoerd:
goed gestreden!
Herbert en ik zijn blij met de stemmen. Wij hebben
er weer zin in!
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Aanmeldingen schooljaar 20/21 (door Jaco
Mijnheer)
Begin maart hebben we in de ‘gele huisjes’ op de
begane grond de achtstegroepers en hun ouders
ontvangen voor aanmelding op het Hyperion. Het
aanmeldproces, waarbij de kinderen weer een top
12 van scholen moesten kiezen voor het loting/matchingsysteem, is soepel verlopen dankzij de
inzet van administratie en conciërges. We zijn blij
dat er weer veel kinderen voor onze school hebben
gekozen; minder leuk is dat we er dus ook weer een
aantal hebben moeten teleurstellen.
Op 2 april is vervolgens de uitslag van de loting
bekend geworden. We weten nu welke leerlingen
ingeloot zijn; zij ontvangen na de meivakantie een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprekje met
een van de brugklasmentoren, in persoon of online,
afhankelijk van de omstandigheden. We kijken
ernaar uit ook deze leerlingen te leren kennen!

zorgen ervoor dat iedere dag iemand van ons
aanwezig is op school voor plotselinge zaken. Op
school is het vreemd en stil, zo zonder leerlingen,
collega’s, stemmen en het geluid van schuivende
stoelen in dit prachtige gebouw. Geen drukte in de
gangen tijdens het wisselen van de lessen, geen
voetballende leerlingen op het kleine speelplaatsje
en geen babbeltje met collega's die hun SE’s komen
brengen... We hopen dat we dinsdag groen licht
krijgen van de overheid om langzaam maar zeker de
draad weer op te pakken, zodat alles zo snel
mogelijk weer normaal draait over een tijdje...
LOVID-19 (door Dennis Goedbloed)
Vanaf het moment dat de scholen sloten, zaten we
als sectie Lichamelijke Opvoeding (LO) met de
handen in het haar. Tijdens de pauzes zitten al
zoveel leerlingen aan hun schermpjes gekluisterd,
hoe gaan we ze nu dan aan het bewegen krijgen als

Taart voor de eerste aanmelder

Stilte in het gebouw (door Ans Wesselink)
Sinds de coronamaatregelen door de RIVM
opgelegd werden, werken mijn twee collega’s op de
administratie en ik zo veel mogelijk thuis. We.
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Ook een aantal bekende personen wilde wel
geïnterviewd worden voor deze goede zaak: Viggo
Waas, Peter Heerschop en Erik Scherder hebben we
op onze manier mogen interviewen, evenals onze
rectoren. We bleven niet onopgemerkt: we stonden
al in de Volkskrant en in Trouw en laatst kwam een
fotograaf van de Volkskrant langs dus misschien
verschijnen we daar opnieuw in. Zoek ons eens op
YouTube, zoek op LOVID19 of klik hier. En meteen
meebewegen hè!

ze thuis moeten blijven en al het werk op hun
scherm gaan doen? Diezelfde middag nog zat ik met
een collega van het Barlaeus Gymnasium om tafel,
we hadden vroeger wel eens wat met video
gedaan. Dus het idee van beweegvideo’s voor thuis
maken was snel geboren. LO Video’s, LO-VID, hee
dat klinkt als LOVE IT, maar ook de link met COVID19 was snel gelegd. Dus het werd LOVID-19.

Muziek (door Petra Griffioen)
Het is een Vreemde Tijd! Onze musical ‘Annie
2030', waar we dit jaar hard aan hebben gewerkt,
kon niet doorgaan begin april, en dat is natuurlijk
ontzettend jammer. Toch verliezen we elkaar niet
uit het oog, en het is ontroerend om te zien dat er
in de thuissituatie nog steeds heel veel muziek
gemaakt wordt door de leerlingen. Dat heeft zelfs
geleid tot een bijzonder projectje, een online
samenwerking tussen leden van het Hyperion
Orkest en een aantal leerlingen van de
Toneelgroep, waarvan het resultaat als het goed is
binnenkort zichtbaar zal worden.

Hoewel het bedoeld is voor kinderen van 0 tot 85,
zijn onze leerlingen natuurlijk de echte doelgroep .
Dus het format moest à la bekende YouTubers:
snel, hier en daar onverwacht en met een beetje
humor. Tevens wilden we dat de video’s meteen
mee te doen waren en terwijl de oefening bezig
was moest er iets anders te zien zijn: interview,
extra informatie, tips en challenges om te doen. We
zijn de volgende dag gestart: een middag filmen, 16
uur monteren, 4.30 minuten film... Al na de eerste
opname ontsprong het plan om mensen uit te
nodigen om iets in te sturen: een oefening, een
opdracht, een challenge, een spelletje. Een collega
wilde wel een track maken voor de intro en de
inzendingen begonnen binnen te stromen, uit heel
het land. Het is nu een bovenschools project
geworden.

Wil je het filmpje bekijken?
https://youtu.be/m8x1S3jXNEM

Afscheid Lukas Dikker (door Jaco Mijnheer)
Na vier jaar op het Hyperion Lyceum heeft Lukas
Dikker per 1 april afscheid van ons genomen. Hij
heeft zijn werkzaamheden als muziekdocent
kunnen uitbreiden op een zorginstelling met
interne schoolfaciliteiten. Deze school staat in
Rotterdam, waar Lukas woont. Meestal nemen we
in zo'n geval afscheid met een speech, bloemen en
afscheidskaarten in de personeelskamer, dat
hebben we nu gedaan in een drukbezochte Google
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Meet waar ook werd gezongen en gemusiceerd. De
bloemen zijn thuisbezorgd. We gaan Lukas missen
op onze school en wensen hem veel succes in zijn
nieuwe baan! De lessen van Lukas worden tot de
zomer vervangen door Camille Beurret en Caspar
Koolstra.
CCC coronacrisisconciërge (door Gerrit de Ree)
Tijdens de coronacrisis is conciërge zijn een heel
eenzaam beroep. Elke dag is er een conciërge
aanwezig voor toezicht en controle in de school.
Leerlingen die op school willen studeren of
begeleiding nodig hebben, mogen in overleg
gebruik maken van de rust en vertrouwde
omgeving van de school. De stilte in de school is
vreselijk saai; wij missen de reuring van leerlingen,
docenten en collega’s. Geen mooi pianospel in het
gebouw, wel een verdwaalde duif die hier ook niets
te zoeken had; broodkruimels zijn er niet meer.

Wij kijken er naar uit om leerlingen weer te
mogen begroeten, te helpen en ondersteunen.
Wij missen de verloren sleutels, broodtrommels,
iPhones, oortjes, de humor en natuurlijk het
printen van de telaatbriefjes (grapje). Maar het
komt allemaal goed; wij blijven optimistisch en
positief, tot snel!

De duif is inmiddels vertrokken. De schoonmakers
blijven wel een aantal dagen doorwerken om de
puntjes op de i te zetten. Complimenten en respect
voor deze waardevolle collega’s!
Vooruitlopend op de openstelling van de school na
de meivakantie (?) zijn conciërges bezig met het
inrichten van de gymzaal, waar nog verschillende
schoolexamens moeten worden afgenomen. De
nieuwe, door conciërges gelegde beschermvloer in
de gymzaal ligt er strak bij en ook de nieuw
aangeschafte examentafels en -stoelen wachten op
de eerste leerlingen.
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