
    

Amsterdam 22 september 2021  

Betreft: Project IndemIKs 5 oktober t/m 8 oktober  

     

Beste leerlingen van leerjaar 4, beste ouders, 

Van dinsdag 5 oktober tot en met vrijdag 8 oktober 2021 nemen de leerlingen van leerjaar 4 deel aan 

het project IndemIKs. Graag informeren we jullie in deze brief over deze week. 

Het project indemIKs is een samenwerking tussen twee Amsterdamse scholen, het Hyperion Lyceum 

en Comenius Lyceum,  in oktober. De vierde klassen van deze scholen trekken samen op en 

gebruiken de stad als leeromgeving. Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 oktober zullen de leerlingen 

zich op diverse locaties in de stad bezighouden met sociale identiteit, vooroordelen, discriminatie en 

levensbeschouwelijke verscheidenheid. Dit zal gebeuren in gemengde groepen van ongeveer 20 

leerlingen die begeleid worden door getrainde docenten van beide scholen. Naast het volgen van 

workshops verzorgd door o.a. het COC en Movies that matter zullen zij een bezoek brengen aan een 

moskee en een kerk. De leerlingen zullen zich op eigen gelegenheid per fiets naar de diverse locaties 

begeven.  

In de bijlage is de groepsindeling te vinden met daarbij waar de leerlingen op dinsdag om 09:00 

worden verwacht. Dit zal ook in magister worden gecommuniceerd. Dinsdagochtend zullen de 

leerlingen van de begeleiding een handleiding ontvangen met daarin de precieze tijden, locaties, 

groepen, programmaonderdelen, begeleiders en afspraken voor de rest van de week. De dagen 

zullen ongeveer van 9 tot 16 uur duren. Op vrijdag 8 oktober sluiten we af om 15.30 uur. 

We zijn ervan overtuigd dat dit project bijdraagt aan de ontmoeting van de vele kijkrichtingen en 

culturen in deze stad om zo het wederzijds begrip voor elkaar te vergroten. Onbekend maakt 

namelijk onbemind. 

Indien er vragen zijn, bij u als ouder of als leerling, kunt u zich wenden tot de mentor of met mij 

contact opnemen via f.postma@hyperionlyceum.vova.nl 

 

Vriendelijke groet, 

 

Fenny Postma 

Coördinator IndemIKs  - Hyperion Lyceum 


