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Gala; uitslagdagen; diplomauitreiking  
 
Het CE is vorige week goed van start gegaan, we zijn heel blij dat alles goed verloopt en dat er niet 
of nauwelijks absenten door corona zijn. Tijdvak I is inmiddels bijna afgerond. Tijdvak II loopt van 
14 tot en met 24 juni. Vrijdag 25 juni lijkt ons daarom een mooi moment voor het 
eindexamengala; de meeste leerlingen zijn dan klaar met het CE is de verwachting. Enkele 
mentoren zijn samen met een groepje 6eklassers bezig met de organisatie hiervan; binnenkort 
volgt meer info.  
 
Donderdag 10 juni is de uitslagdag van tijdvak I, vrijdag 2 juli is de uitslagdag van tijdvak II. We 
hopen dan al veel leerlingen te mogen feliciteren! Tussen 12 en 13 uur zullen de leerlingen gebeld 
worden door hun mentor. Zorg dat je dan bereikbaar bent op de bij ons bekende 
telefoonnummers! Bij geen gehoor bellen we de ouders. Om 15 uur worden de nog niet 
geslaagde leerlingen verwacht op school voor overleg en aanmelden herexamens. Om 16 uur 
verwachten we de geslaagde leerlingen. Zij kunnen zich dan ook aanmelden voor de 
herprofilering (het verbeteren van een cijfer).  
Voor de leerlingen die in het 3e tijdvak nog examens afleggen volgt de uitslag op donderdag 15 
juli. Dit is in de 1e week van de zomervakantie. Leerlingen die dan ook hun diploma behaald 
hebben, zullen op een later moment na de zomervakantie uitgenodigd worden voor een feestelijk 
moment om deze in ontvangst te nemen.  
 
Zoals al aangekondigd, hebben we besloten om de diplomauitreiking op maandag 5 juli in de 
middag en waarschijnlijk ook avond te houden. Hoe een en ander er precies uit zal gaan zien, is 
nog steeds afhankelijk van mogelijke versoepelingen die meer mogelijk maken. We houden nu 
nog steeds rekening met meerdere shifts die dan via een live stream te volgen zullen zijn.  
 
We wensen jullie veel succes de komende weken, en kijken uit naar feestelijke momenten samen. 
Hartelijke groet, mede namens de mentoren,  
 
Ingeborg Nietzman-van Leeuwen 
Teamleider leerjaar 5 en 6 
Hyperion Lyceum 

Tel. 020-5797241 
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