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Aan alle ouders van leerjaren 1 tot en met 5  
  
Beste leerlingen, beste ouders,  
  
De regering heeft besloten dat de middelbare scholen weer open mogen met ingang van 
aanstaande maandag 31 mei. Dit geldt ook voor het Hyperion Lyceum. Onze school is natuurlijk 
nooit echt dicht geweest en sinds begin maart hebben we een rooster waarin alle leerlingen ten 
minste vier halve dagen per week op school zijn. De overige lessen worden online gegeven.  
  
Wij zijn heel blij dat de afstand van 1,5 meter tussen leerlingen nu losgelaten wordt, zodat zij 
weer vaker naar school kunnen. Wel wordt daarmee de kans op coronabesmettingen opnieuw 
groter: onder leerlingen, maar ook onder medewerkers, die nog niet allemaal zijn 
gevaccineerd. Daarnaast komt deze grote wijziging, enkele weken voor het einde van het 
schooljaar, niet op een handig moment.   
  
We hebben daarom besloten deze versoepeling als volgt in te vullen:  

• Het rooster dat we op dit moment hebben blijft gelden tot het einde van het schooljaar  
• Alle lessen worden op school gegeven  
• Lessen worden alleen online gegeven als docenten niet op school aanwezig kunnen zijn. 
Wij verwachten dat dit beperkt zal voorkomen  
• De normale pauzetijden komen terug, maar wel weer met een verschil voor onderbouw 
(leerjaren 1, 2 en 3) en bovenbouw (leerjaren 4 en 5), zodat het niet te druk wordt in 
de openbare ruimtes van het schoolgebouw. Deze tijden zijn zichtbaar in Magister.  
• Elk leerjaar houdt een lesvrije dag per week, als compensatie voor de langere lesdagen. 
Op de lesvrije dagen zullen we, afhankelijk van de mogelijkheden, sociale en 
ondersteunende activiteiten aanbieden.  

  
We zijn hiermee terug in een situatie die lijkt op het begin van dit schooljaar. Er gelden in de 
school dan ook weer de coronamaatregelen 
waarover we jullie in augustus 2020 hebben geïnformeerd. Ook nu vinden we 
het belangrijk om de situatie zo veilig en verantwoord mogelijk te houden voor iedereen, op 
school en thuis. Daarom volgt hieronder informatie om goed door te lezen en 
vanaf maandag op school weer strikt na te leven. We zijn heel blij jullie weer bijna compleet te 
kunnen ontvangen, en willen deze herstart van het volledig fysieke onderwijs zo goed mogelijk 
vormgeven.   
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De afspraken zijn gemaakt volgens de geldende richtlijnen van het RIVM en de VO-Raad, 
namelijk:  

• Fysiek lesgeven is de norm; leerlingen en docenten komen naar school  
• Volwassenen houden 1,5 m afstand van de leerlingen (en andersom)  
• Buiten de lokalen en werkruimtes draagt iedereen een mondkapje. Alleen als een leerling 
een zitplek heeft mag het mondkapje af.  
• We reinigen gedurende de dag vaak onze handen   
• Bij klachten: thuisblijven, testen en indien nodig de quarantaineregels in acht nemen.  

  
In de praktijk ziet dit er in en om ons gebouw als volgt uit:   

1. Alle zones die met geel tape zijn afgezet, in en buiten de lesruimtes, zijn uitsluitend 
voor personeelsleden. Leerlingen mogen daar niet in komen.  
2. Het zuidelijke trappenhuis wordt alleen gebruikt om te stijgen, het noordelijke om te 
dalen. Op brede trappen met hekken is één gedeelte geel gemarkeerd voor personeelsleden.  
3. Het rooster kent verschillende pauzemomenten voor onder- en bovenbouw, om het 

aantal pauzerende leerlingen te halveren: voor de onderbouw zijn de pauzes na het 4e, 6e en 

8e uur, voor de bovenbouw na het 3e, 5e en 7e.  
4. Als een docent moet wisselen van lesruimte vertrekt deze 5 minuten voor het eind van de 
les. De klas vertrekt pas op de exacte eindtijd van de les, als de volgende docent binnen is.    
5. Bij lessen aan het begin van de dag of na een pauze komen de docenten pas binnen als 
alle leerlingen zitten, óf docenten zijn al in de lesruimte wanneer 
de leerlingen binnenkomen.   
6. Lesruimtes doen we nooit op slot, zodat leerlingen op tijd binnen kunnen plaatsnemen en 
er geen wachtende groepen voor deuren ontstaan.  
7. We laten aan elkaar zien dat we de richtlijnen serieus nemen: we zetten zelf een stap 
achteruit als iemand te dichtbij komt en helpen elkaar om ons aan de regels te houden.   
8. Mocht het zo zijn dat een leerling op school ziekteverschijnselen vertoont, dan kan de 
docent de leerling vragen uit de les te gaan en via de conciërges met thuis contact op te 
nemen. Uiteraard zal de mentor dan geïnformeerd worden en verder met de ouders 
overleggen.   

  
Coronatests  
Het landelijke OMT geeft aan dat alle leerlingen en medewerkers twee keer per week een 
coronazelftest dienen af te nemen om de scholen open te kunnen houden. Wij hebben inmiddels 
een voorraad ontvangen, de tests zullen elke week door de mentoren aan de leerlingen 
meegegeven worden. Het dringende verzoek is om deze elke maandag en donderdag tot aan de 
zomervakantie bij jezelf af te nemen. Bij een positieve uitslag is het voorschrift om thuis te blijven 
en ter bevestiging een test bij de GGD in te plannen.  
  
Hoe te handelen bij coronaklachten in het eigen huishouden met quarantaine als gevolg?   
Als een leerling zelf niet ziek is, maar door coronaomstandigheden thuis 5 dagen in quarantaine 
gaat (of langer als de leerling na deze 5 dagen niet negatief is getest), vragen we de ouders dit zo 
snel mogelijk te melden aan school en aan de mentor. De docenten kunnen namelijk aan het 
begin van elke les zien welke leerlingen vanuit huis les volgen. Daarnaast maakt de docent voor 
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elke les een google meet aan en houdt de aanwezigheid bij van alle leerlingen. Zo kan 
de thuiszittende leerling deel blijven nemen aan de lessen door online contact. De leerling 
wordt dus niet absent gemeld; hij/zij wordt geacht de lessen en het huiswerk zelf bij te houden.   
  
Tot slot  
Naast het feit dat we alle lessen weer op school zullen geven willen wij jullie nog herinneren 
aan de studiemiddag van 2 juni en de studiedag van 8 juni. Op deze 1,5 dag worden er geen lessen 
gegeven.   
  
De coronasituatie blijft ongetwijfeld voor velen nog spannend. De bovenstaande afspraken zullen 
hopelijk helpen het voor iedereen op een prettige manier toch werkbaar te maken. We hopen dat 
we na de zomervakantie weer helemaal en met zo weinig mogelijk beperkingen open kunnen!   
  
Met vriendelijke groeten,  
  
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2  
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4  
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6  
Elly Loman, rector   
  
  
 
 


