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Beste leerlingen, beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn het schooljaar goed gestart. De eerste weken zijn altijd intensief, maar dit keer was het 
extra spannend met de openingsactiviteiten vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs, 
extra financiële middelen in verband met corona), het nieuwe Hyperionrooster met keuze-uren 
en ons nieuwe digitale platform Itslearning. 
 
Inmiddels kijken we terug op een mooie openingsweek, zien we dat de meeste leerlingen en 
docenten al behoorlijk gewend raken aan al het nieuwe en dat het dankzij het compacte rooster, 
met minder tussenuren, in de school rustiger is dan voorheen. 
 
Natuurlijk zit corona nog in de weg, waardoor helaas niet alle kampen en reizen door kunnen 
gaan. Ook werden enkele klassen getroffen door meerdere besmettingsgevallen en quarantaines. 
In ons bijgewerkte coronaprotocol is voor de lessen van belang: 

- als een leerling ziek / in quarantaine is, kan hij werken volgens planner (dit geldt ook 
voor meerdere leerlingen in één klas).  
- als een docent ziek / in quarantaine is, bekijken we in overleg wat mogelijk is qua online 
les (met een invaldocent in de lesruimte). 

 
Vorige week was leerjaar 1 drie dagen op kamp in Amsterdam. Deze week gaat leerjaar 3 polder-
sporten en in de week van 4 oktober vinden de cultuurreizen plaats voor leerjaar 6 (uitgesteld van 
leerjaar 5). In diezelfde week neemt leerjaar 4 deel aan het project IndemIKs, een uitwisseling met 
een school uit Amsterdam-West. Al deze activiteiten kunnen gevolgen hebben voor het rooster. 
 
Daarnaast zijn er enkele zaken belangrijk voor alle leerjaren:  
 
1) 
In de week van 27 september hebben alle leerlingen les volgens het verkorte rooster (lessen van 
30 minuten), vrijdag 1 oktober is geheel lesvrij. De docenten zijn deze week bezig met onderwijs-
ontwikkeling en voor de leerlingen geldt dat zij de vrijgekomen tijd besteden aan zelfstudie. 
 
2) 
We zijn gestart met het Hyperionrooster met keuze-uren. Natuurlijk zullen we dit in de loop van 
het schooljaar regelmatig evalueren met de leerlingen. Deze week beginnen we daarmee in een 
'leerlingenarena’ in leerjaar 2. In november organiseren we opnieuw een online ouderavond over 
het Hyperionrooster. Nadere informatie volgt. 
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3) 
Het Hyperion Lyceum heeft het predikaat Gezonde School. We stimuleren dat leerlingen een 
gezonde leefstijl ontwikkelen en stellen dus grenzen aan bepaald gedrag. 

- Er zijn nog altijd leerlingen die roken tijdens pauzes. Omdat ons schoolterrein rookvrij is, 

dient dit op afstand van de school te gebeuren.  

- Sommige leerlingen brengen chips, frisdrank en snoep de school in. Deze ongezonde 

producten mogen zij op school niet gebruiken en niet bij zich hebben (tenzij ze er expliciet 

toestemming voor hebben gekregen). Net als in voorgaande schooljaren zullen wij deze 

producten, als we ze zien binnen de school, innemen. Leerlingen kunnen dit samen met 

hun ouders op komen halen. 

 
4) 
De laatste tijd laten leerlingen soms ook etenswaren – gezond en ongezond - bezorgen op school. 
Dit is niet toegestaan: er mogen op het adres van school geen privébestellingen bezorgd worden, 
zodat niemand tijd hoeft vrij te maken om zaken in ontvangst te nemen en iedereen zijn aandacht 
bij het onderwijs kan houden. Deze regel geldt ook in pauzes. Tip: bereid zelf thuis een gezonde 
lunch of koop er een in de schoolkantine. 
 
We vragen jullie om de bovengenoemde zaken ook thuis te bespreken en hopen dat we jullie 
hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Elly Loman  Rector 
Jaco Mijnheer  Teamleider  leerjaar 1 en 2 
Hans Schoonheim  Teamleider leerjaar 3 en 4 
Annette Bosscher  Teamleider leerjaar 5 en 6  

 


