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Beste leerlingen en ouders,  
  
Hiermee willen we jullie informeren over het lesrooster voor de periode van 4 tot 18 
januari.  
De lessen worden in die periode gegeven volgens ons verkorte lesrooster. Dit betekent 
dat de lessen 30 minuten duren, zodat de lesdag vroeger eindigt en de 
leerlingen ‘s middags meer tijd hebben om aan hun opdrachten te werken. In 
Magister worden de lestijden vermeld en ook wat er verwacht wordt van de leerlingen. 
Dit kan bijvoorbeeld een link zijn naar een online videovergadering, een verwijzing naar 
opdrachten uit de studieplanner of naar een opdracht in de Classroom.  
In de bijlage vinden jullie een handreiking over hoe je een online les dient te volgen. We 
willen jullie vragen om dit thuis te bespreken, zodat er ook tijdens de online lessen zo veel 
mogelijk geleerd kan worden.  
Ons schoolgebouw is vanaf maandag 4 januari weer 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).  
Ten slotte: we zijn sinds gisterenavond op de hoogte 
van de aangepaste opzet van het Centraal Examen. Hierover zullen we jullie na de 
vakantie nader informeren.  
 
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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