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Beste leerling, ouder/verzorger,  
  
Wij hopen dat jullie een ontspannen en goede zomervakantie hebben gehad! Volgende 
week woensdag 25 augustus start het onderwijs weer voor alle leerlingen 
op het Hyperion Lyceum. Met deze brief willen we jullie informeren over een aantal 
praktische zaken, om goed te kunnen starten.    
  
Begin van het nieuwe schooljaar   
Maandag 23 en dinsdag 24 augustus zijn studiedagen, er worden dan geen lessen 
gegeven. De rest van de week hebben we op verzoek van leerlingen en ouders helemaal 
ingericht voor sociale activiteiten, sport en cultuur. De bedoeling hiervan is een stevige 
nieuwe start te maken na het moeilijke coronajaar dat we achter de rug hebben, 
zodat we allemaal samen weer met plezier aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.  
  
De leerlingen beginnen als volgt (let op, enkele wijzigingen vergeleken met eerder 
bericht):   

• woensdag 25 augustus (lokalenverdeling zie Magister, leerjaar 1 wordt bij de 
deur meegedeeld):   

• leerjaar 1: mentorbijeenkomst van 9 tot 12 uur  
• leerjaar 3 en 4: mentorbijeenkomst van 9 tot 10.30 uur   
• leerjaar 2, 5 en 6: mentorbijeenkomst van 11 tot 12.30 uur   
• donderdag 26 augustus:   
• leerjaar 1: mentorbijeenkomst van 9 tot 13.30 uur  
• leerjaar 2: mentorbijeenkomst van 9 tot 11, kunstactiviteit van 11 tot 14 uur  
• leerjaar 3 en 4: mentorbijeenkomst van 9 tot 10, kunstactiviteit van 10 tot 14 
uur  
• leerjaar 5 en 6: sporten van 9 tot 14 uur   
• vrijdag 27 augustus:   
• leerjaar 1: street art en picknick van 9 tot 13 uur (Flevopark; ouders welkom, 
graag even doorgeven aan de mentor)  
• leerjaar 2: teambuilding van 10 tot 14 uur (UP Events, Geuzenveld)  
• leerjaar 3 en 4: sporten van 9 tot 14 uur   
• leerjaar 5 en 6: teambuilding en culturele activiteit van 9 tot 14 uur  
• maandag 30 augustus:   
• start lessen volgens rooster.  
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Verdere informatie krijgen jullie in je mentorles op woensdag.  
  
Rooster   
Het gaat nu echt gebeuren!  Het Hyperionrooster: een schooldag met lessen tussen 9 
en uiterlijk 16 uur (2e t/m 9e lesuur) waarbij kernuren (verplichte vaklessen o.l.v. eigen 
docenten) worden afgewisseld met keuzelessen (vaklessen o.l.v. vakdocenten). Van jaar 
tot jaar krijg je zo meer invloed op je eigen rooster.   
De onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) volgt dagelijks keuzelessen op een vaststaand tijdstip, 
waarbij je via verplichte inschrijving kunt kiezen uit een aanbod van verschillende 
vakken:   

  Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag   

Leerjaar 1   3e + 7e    3e + 7e    3e + 7e    3e   3e + 7e    

Leerjaar 2   5e + 6e   4e + 5e    5e + 6e   5e + 6e   4e + 5e    

Leerjaar 3   2e + 8e +9e    2e + 7e   4e + 8e   4e + 8e   6e + 7e   

   
In de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) is er ruimte om zelf keuzes te maken voor vak en 
tijdstip.   
Hoe het allemaal werkt hoor je in de eerste mentorlessen. De eerste tijd houden we 
natuurlijk scherp in de gaten of alles goed verloopt en wat er beter kan.   
   
Let op! Vandaag publiceren we in Magister en Zermelo het rooster dat ingaat op 30 
augustus (komende week zijn er geen reguliere lessen).   
Bereikbaarheid  
Door de bouwwerkzaamheden zijn er weer wijzigingen rondom het schoolgebouw: aan 
de parkzijde is de toegang tot de school ruimer geworden en het hek met toegangspoort 
is verwijderd. Verder verwachten we dat onze toegang via de Badhuiskade begin oktober 
opengesteld wordt voor fietsers.  
  
Corona   
Vergeleken met het laatste gedeelte van het vorig schooljaar verandert er bijna niets in 
de geldende regels. Dit betekent:  

• in de school houden we 1,5 m afstand tussen medewerkers en leerlingen en 
tussen medewerkers onderling. Daarom blijven de looproutes (een stijgend en een 
dalend trappenhuis) bestaan en blijven de geel gemarkeerde gedeeltes (o.a. in alle 
lesruimtes) verboden terrein voor leerlingen. Leerlingen onderling hoeven de 1,5 m 
afstand niet aan te houden  
• tijdens het lopen door de school blijft het dragen van een mondkapje voorlopig 
verplicht.  
• overal in school is desinfecterende gel aanwezig om oppervlakken of je handen 
schoon te maken.   
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Nieuw vergeleken met vóór de vakantie:   
• alleen aan leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn wordt 
gevraagd zich twee keer per week, op maandag- en donderdagochtend, zelf te testen  
• bij een besmetting hoeven volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet 
meer in quarantaine hoeven.  

Als je in verband met corona nog vragen hebt, kun je daarmee terecht bij je mentor.  
  
Informatieavonden voor de ouders  
In de derde schoolweek zijn er ouderavonden, waarbij de mentoren aanwezig 
zijn. Een aparte uitnodiging volgt. Hierbij nogmaals de data en tijden.  

• dinsdag 7 september  
19.30-20.45 leerjaar 1, 20.15-21.30 leerjaar 2   
• woensdag 8 september  
19.30-20.45 leerjaar 3, 20.15-21.30 leerjaar 4   
• donderdag 9 september  
19.30-20.45 leerjaar 5, 20.15-21.30 leerjaar 6   

  
Schoolkampen   
Leerjaar 1 en 6 gaan al vroeg in het schooljaar op kamp:   
• Leerjaar 1 - woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 september, Summer 
Camp: drie dagen werken aan een voorstelling, zelf koken en een nachtje kamperen, alles 
in de buurt, met opvoering voor alle ouders op de vrijdagmiddag.   
• Leerjaar 6 – activiteitendag in augustus (onder voorbehoud)  
Feestelijke start van het examenjaar. Zorg sowieso voor een goede fiets! Nadere 
informatie volgt binnenkort.  
  
Over de overige reizen informeren we jullie later.   
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal 
In de bijlage vinden jullie een brief van onze afdeling communicatie met informatie over 
het toestemming geven in Magister bij gebruik van verschillende soorten beeldmateriaal. 
In Magister kan deze toestemming worden verleend.  
  
Bericht over onze collega Jasper Rijpma  
Zoals jullie mogelijk weten is Jasper het afgelopen jaar behandeld voor een uitgezaaid, 
inoperabel melanoom. Inmiddels heeft hij vernomen dat deze behandeling niet is 
aangeslagen. Hij krijgt nu medicatie voorgeschreven die erop gericht is om 
de uitzaaiing te remmen.  
Ondanks dit slechte nieuws wil Jasper graag betrokken blijven bij school. Hij gaat geen 
klassen op vaste dagen lesgeven, maar zal wel zijn secties blijven ondersteunen. Jullie 
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zullen hem dus af en toe op school treffen. Jasper laat weten dat hij het moeilijk vindt om 
over zijn ziekte te spreken. Wel heeft hij er zin in om samen met jullie het schooljaar te 
starten en alle vakantieverhalen te horen!  
  
Wij kijken ernaar uit jullie weer te zien a.s. woensdag en wensen jullie nog fijne zomerse 
dagen!   
  
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2  
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4  
Annette Bosscher, teamleider leerjaar 5 en 6  
Elly Loman, rector  
 


