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Beste leerlingen en ouders,
Met dit bericht willen we jullie informeren over de lessen tijdens deze eerste dagen van de harde lockdown
die de regering gisteren heeft afgekondigd.
Woensdag 16 en donderdag 17 december worden er online lessen gegeven van het 4e tot en met het 7e
lesuur, volgens het bestaande rooster (let op: we houden hierin ook de pauzes precies zoals we de
afgelopen maanden gewend waren, dus voor de leerjaren 1 tot en met 3 na het 4e en 6e lesuur, voor de
leerjaren 4 tot en met 6 na het 5e lesuur).
De docenten zullen uiterlijk woensdagochtend in Magister noteren hoe de lessen worden ingevuld; dit kan
variëren van een complete les inclusief uitleg (de leerlingen zijn dan verplicht online via Google Meet) tot
een instructie voor het inleveren van een opdracht (de leerlingen werken dan zelfstandig).
De lessen vóór het 4e en na het 7e lesuur vallen uit, om docenten de tijd te geven zich voor te bereiden op
een langere periode van online lesgeven. Ook de lessen op vrijdag 18 december vallen uit.
Uiterlijk vrijdag geven we duidelijkheid over het lesrooster voor de periode van 4 tot 18 januari. (Overigens
sturen we ook deze week nog nieuws over het nieuwe rooster, inclusief keuzetijd voor de leerlingen, dat
vanaf 20 maart zal gelden.)
Het schoolgebouw is op 16 en 17 december open, zodat leerlingen eventueel vergeten boeken of andere
spullen kunnen ophalen. Ook leerlingen die om welke reden ook beter op school kunnen werken, mogen op
deze dagen naar school komen. Dit moet wel eerst aangevraagd worden bij Annette Bosscher
(a.bosscher@hyperionlyceum.vova.nl). Op 18 december is het gebouw dicht.
Dan nog een korte terugblik in deze laatste ‘corona-update’ voor de kerstvakantie. Een aantal scholen in
Amsterdam had besloten om de lessen voor de afgelopen weken alleen online te verzorgen, vanwege een
groot aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers. Gelukkig was en is dit beeld
op het Hyperion Lyceum niet herkenbaar. De afgelopen twee weken zijn in totaal zes leerlingen en een
medewerker van onze school positief getest. Het ging dus naar omstandigheden goed.
In de bijlage vinden jullie als aanvulling op deze mail informatie van het Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam.
Wij wensen jullie allen heel fijne feestdagen!
Geniet van de momenten met elkaar,
namens het hele team van het Hyperion Lyceum,
Annette Bosscher, coördinator organisatie en onderwijs
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6
Elly Loman, rector
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