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Overzicht data  

• 23 februari persconferentie van het kabinet o.a. over eventuele opening scholen  
• 1 en 2 maart sowieso nog online les (behalve voor leerjaar 6)  
• 3 maart studiedag (geen lessen)  
• vanaf 4 maart: toets-/SE-periode (eventueel online), geen lessen  
• na de toets-/SE-periode: lessen, hopelijk weer op school.  

  
Beste leerlingen en ouders,  
 

Het zijn lastige tijden voor ons allemaal en we proberen het zo goed mogelijk vol te houden. We 
willen lesgeven, jullie op school hebben, samen leuke dingen doen en we weten dat het thuis ook 
niet altijd eenvoudig is. Gelukkig komt de lente eraan en ook verwachten we dat leerlingen over 
niet al te lange tijd weer naar school mogen! We hopen hier op de persconferentie van komende 
dinsdag meer over te horen.  
Na de voorjaarsvakantie start op donderdag 4 maart de toets-/SE-periode voor alle leerjaren. 
Deze hebben we georganiseerd om twee redenen: ten eerste kregen we berichten dat toetsen 
doorgeschoven zouden worden (we wilden dus voorkomen dat de leerlingen in hun lessen na 
de lockdown te veel toetsen zouden krijgen), ten tweede dat leerlingen en hun docenten graag 
willen weten hoe ze ervoor staan. De toetsperiode is dus bedoeld om het maken van meerdere 
toetsen overzichtelijk te maken voor de leerlingen en ook om de vinger aan de pols te houden. 
Zeker niet om leerlingen, denkend aan de overgang naar het volgende leerjaar, af te rekenen op 
hun cijfers!  
In het toetsrooster hebben we al rekening gehouden met de 1,5 meter afstand die de leerlingen 
hoogstwaarschijnlijk nog moeten houden. Mocht het zo zijn dat de leerlingen ook na de 
voorjaarsvakantie niet naar school mogen, gaan we de toetsen online afnemen (behalve de SE-
toetsen van leerjaar 4 tot en met 6; die mogen in elk geval op school afgenomen worden). We 
houden dan het toetsrooster aan zoals nu ook op de site staat. Let op: voor de duur van 
de toetsperiode hebben de leerlingen geen lessen, ze hebben dus veel tijd om zich 
voor te bereiden op de toetsen.   
We hebben om praktische redenen besloten om maandag 1 en dinsdag 2 maart in elk geval nog 
door te gaan met de online lessen. Op woensdag 3 maart is er een (zelf)studiedag en zijn er geen 
lessen.  
Als de toetsperiode online moet, kan het zijn dat de leerlingen tijdens het maken van 
toetsen ook hun telefoon moeten gebruiken om in de Meet te laten zien hoe ze aan het werk zijn. 

https://www.hyperionlyceum.nl/onderwijs/toetsen-examens/
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Deze Meets kunnen dan ook opgenomen en achteraf bekeken worden. Deze opnames worden 
direct daarna verwijderd en alleen gebruikt door de vakdocent.  
Ten slotte: op 20 maart zouden wij starten met het nieuwe Hyperionrooster, waarin keuzelessen 
zijn opgenomen. Helaas gaat ons dit niet lukken, vooral door alle onzekerheden rondom en 
door de coronamaatregelen. Hoewel dit voor ons en voor velen van jullie een grote tegenvaller is, 
hebben wij uit het proces tot nu toe veel kunnen leren en weten daarom ook zeker dat we aan 
het begin van het nieuwe schooljaar goed kunnen starten met dit rooster. Zoals al aangekondigd 
komt er nog wel een tweede informatiemoment voor de ouders en gaan we in de mentorlessen 
de komende periode hier ook aandacht aan besteden.   
Na de vakantie informeren we jullie hoe de lessen na de toetsperiode er precies uit gaan zien, 
uitgaand van de persconferentie van de overheid op dinsdag 23 februari.  
We hopen dat we jullie hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wensen jullie een zonnige en 
welverdiende voorjaarsvakantie.  
 

Vriendelijke groet,  
  
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 & 2  
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 & 4  
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 & 6  
Elly Loman, rector  
 

 


