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Volg onze Social Media  accounts: 

@ckv_hyperionlyceum 
@kunst_hyperionlyceum 
@hyperion_lyceum_officia 

 
Voor je agenda : 
 
4 oktober t/m  9 oktober uitgestelde reis lj 6 
 
5 oktober t/m 8 oktober IndeMiks lj 4 
 
14 oktober ISP (natuurkundepracticum) lj 6 
 
15 oktober CKV/ KCV  What the art?! lj 4 
 
18 oktober t/m 22 oktober herfstvakantie 
 
25 oktober  Studiekeuzevoorlichting lj 5 en 6 
 
2 november studiedag 
 
11 november Leerlingsymposium biologie LJ 5 en 6 
 
17 november studiedag 
 
18 november t/m 26 november SE-/toetsweek lj 4,5 
en 6 
 
18 november Profielkeuzeavond lj 3 
 
3 december CKV/ KCVlj 5 
 
 
 
  
 

Fijne start van schooljaar 2021-2022 (door 
Elly Loman)  
Het is mooi als je het jaar goed start! We hadden de 
vacatures ingevuld, het rooster was klaar, er waren 
met man en macht bijzondere introductiedagen 
georganiseerd voor de hele school en we mochten 
elkaar weer allemaal fysiek ontmoeten, zij het op 
anderhalve meter.  
Ook de drie ouderavonden in de tweede schoolweek 
gaven een goed gevoel. Er was een grote opkomst en 
het was fijn om elkaar weer op deze manier te 
ontmoeten. Op dit moment is er - dankzij de 
verminderde coronabeperkingen - gelukkig weer een 
flinke groep Hyperionleerlingen op reis naar 
verschillende cultuurbestemmingen in Europa. Reizen 
die ongetwijfeld veel indruk zullen maken. In deze 
eerste Nieuwsbrief lees je vanzelfsprekend meer over 
het nieuwe keuzerooster en de invoering van 
ItsLearning. Natuurlijk staat er nog veel meer 
lezenswaardigs in deze editie. Veel leesplezier.  
  

Introductiedagen nieuw schooljaar (door Veerle de 
Jong)  

 
Op woensdag 25 augustus, de eerste schooldag van dit 
jaar, zagen de leerlingen en docenten elkaar weer 
tijdens de eerste mentorbijeenkomsten. Na een lange 
vakantie was het leuk elkaar (weer) te zien. De twee 
dagen daarna werden introductiedagen gehouden. Dit 
jaar wilden we nog meer dan anders de nadruk leggen 
op sociale activiteiten, ook omdat leerlingen en ouders 
daarom gevraagd hadden. Door anderhalf jaar corona 
hadden we daar veel van gemist. Tijdens deze dagen 
had iedereen de kans elkaar beter te leren kennen.  

 is door het team ontzettend veel leuks bedacht en  
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Er is door het team ontzettend veel leuks bedacht 
en georganiseerd. Zo kon leerjaar 1 een workshop 
Street art volgen en waren er kunstactiviteiten voor 
leerjaar 2 en 3. Voor de leerjaren 3 en 4 werd op 
vrijdag een leuke sportdag georganiseerd en was er 
voor leerjaar 5 en 6 teambuilding. 
Al deze activiteiten zijn gefinancierd vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat de 
overheid speciaal voor de aanpak van 
coronavertraging heeft ingesteld. Dit geldt voor de 
schoolresultaten en ook voor het welzijn van de 
leerlingen en schoolmedewerkers. Op maandag 30 
augustus zijn we met frisse moed begonnen met 
het nieuwe schooljaar!  

 

  

Itslearning (door Jaco Mijnheer en Herbert van de 
Voort)  
In mei 2019 hebben we als school besloten om de 
elektronische leeromgeving Itslearning te gaan 
gebruiken. In twee jaar tijd, vertraagd door corona, 
hebben we ons voorbereid met de hulp 
van key users (kopgroep van docenten) en door 
uitgebreide voorlichting aan alle medewerkers.  
Sinds het begin van dit schooljaar is Itslearning in 
werking op het Hyperion. Het is een zeer 
uitgebreide leeromgeving waar alle vakken in 
passen, dus één plek voor alles wat met je lessen te 
maken heeft. We gebruiken het voor planners, 
taken, inleverwerk, hulpbronnen (zoals digitale 
lesmethodes) en berichten tussen leerlingen en 

docenten. Magister blijft voorlopig alleen nog in 
gebruik voor docenten om cijfers in te voeren en 
aanwezigheid van leerlingen bij te houden.  
Omdat Itslearning een uitgebreid platform is, zal het 
leerlingen en docenten tijd kosten om alle 
onderdelen goed in de vingers te krijgen. En dan 
moeten we tegelijkertijd ook nog wennen aan het 
roosterprogramma Zermelo en daarin het 
Hyperionrooster met keuzelessen. We zijn ons 
ervan bewust dat dit verwarrend kan zijn en streven 
op korte termijn naar duidelijkheid over wat waar 
te vinden is. Leerlingen kunnen met hun vragen 
altijd bij de docent terecht. Stap voor stap werken 
we zo aan een steeds betere organisatie van ons 
onderwijs!  
  

Hyperionrooster met keuzelessen (door Jaco 
Mijnheer)  
Na een lange en zorgvuldige voorbereiding, en enig 
uitstel door corona, is na de zomer ons 
Hyperionrooster met keuzelessen van start gegaan! 
Dit was een lang gekoesterde wens om zo de 
leerlingen een mogelijkheid te geven om zelf 
invloed te hebben op hun individuele rooster. Voor 
bepaalde lesuren maken zij 1 à 2 weken van tevoren 
een keuze uit een aanbod van enkele vakken, 
afhankelijk van hun behoefte op dat moment.  
In de brugklas staan de keuzelessen op vaste 
momenten van de dag in het rooster. De leerlingen 
moeten voor elk van deze keuzelessen een keuze 
maken. Het kiezen wordt begeleid door de 
mentoren.  
In de bovenbouw hebben de leerlingen meer 
mogelijke keuzemomenten. Deze hoeven ze niet 
allemaal in te vullen en ook zelfstudie in de stille 
werkruimte (bibliotheek) is soms een optie. 
Natuurlijk is er wel een minimumaantal 
keuzelessen, zodat elke leerling voldoet aan de 
wettelijke onderwijstijd. Leerlingen in de leerjaren 
4, 5 en 6 hebben allemaal dezelfde keuze-uren, 
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zodat ze op die momenten ook van elkaar kunnen 
leren.  
Zo wordt de autonomie van de leerlingen in de loop 
van hun schoolcarrière geleidelijk groter. De 
keuzemogelijkheden voor leerjaar 2 en 3 zitten dus 
tussen die van brugklassen en bovenbouw in.  
De eerste indrukken van het nieuwe rooster zijn 
positief: er wordt in het algemeen door de 
leerlingen hard gewerkt in de lessen en de 
docenten hebben tijd om individueel te helpen of in 
kleine groepjes uitleg te geven. Ook zijn er door het 
compacte rooster tussen 9 en 16 uur minder 
tussenuren dan voorheen en dat maakt het rustiger 
in de school.  
Er zijn zeker ook verbeterpunten. Docenten zoeken 
nog naar de beste vormgeving van hun resterende 
kernlessen, leerlingen zijn nog aan het leren en 
ervaren welke keuzes wel/niet werken en de 
leerdoelenkaarten worden nog niet goed gebruikt.  
Op de studiedag van vrijdag 1 oktober hebben we 
als team een begin gemaakt met evalueren, door 
het delen van onze ervaringen na vijf schoolweken. 
De komende tijd blijven we evalueren, ook met 
leerlingen en ouders.  
  

Bureau V op het Hyperion Lyceum (door 
Rosanne Kofman)  
Het motto van onze school: Voor wie wil, is niets te 
moeilijk. Als je op het Hyperion Lyceum zit ben je 
bereid je tanden te zetten in een flink aantal 
vakken, meer dan op een standaard vwo-school. 
Maar voor sommigen is ook dat nog niet genoeg. 
Voor leerlingen die op zoek zijn naar een extra of 
andere uitdaging naast hun normale lesprogramma, 
hebben wij Bureau V in het leven geroepen. Bureau 
V wil leerlingen helpen om de wensen voor 
verdieping in kaart te brengen en te realiseren. Dit 
jaar wordt weer een mooie diversiteit aan 
cursussen en activiteiten aangeboden, kunnen 
leerlingen uit leerjaar 4zich aanmelden voor een 

vervroegd examentraject en is ook maatwerk en 
coaching mogelijk. Lees alles hierover op de  
Bureau V website.   

Leerlingen kunnen zich vanaf nu aanmelden met 
een formulier dat ze van hun mentor krijgen of 
kunnen ophalen bij de receptie, of bij Rosanne in 
het decanaat op de 3e verdieping. Ook staat het op 
de website. Het aanmeldformulier moet uiterlijk 
dinsdag 26 oktober (de dinsdag na de 
herfstvakantie) ondertekend door de leerling zelf, 
door een ouder/verzorger en door de mentor 
ingeleverd worden. Het inleveren kan bij de mentor 
of in (de brievenbus van) het decanaat.  
Voor vragen over Bureau V kun je terecht bij  
Rosanne via r.kofman@hyperionlyceum.nl.  
 

 
 
 

https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/homepage
mailto:r.kofman@hyperionlyceum.nl


 
Junior Challenge Triatlon in Almere (door 
Roy Lagerburg en Floris Steinhart) 

 
Op donderdag 9 september zijn wij met een 
enthousiaste groep van elf leerlingen naar Almere 
gegaan om mee te doen aan de Junior Challenge 
Triatlon. Helaas kon het fietsen vanwege 
werkzaamheden op het parcours niet doorgaan, 
maar op de overige onderdelen werd 1/10 van de 
hele triatlon afgewerkt. Dat betekende 380 m 
zwemmen in het Weerwater en 4,2 km hardlopen 
met finish op de Esplanade, waar 12 september 
ook de finish van het WK was. Iedereen ging vol 
enthousiasme van start, nadat de wissel tussen het 
zwemmen en lopen goed voorbereid was. 
Uiteindelijk was het Moshe Iseger uit leerjaar 4 die 
de snelste van het Hyperion was en als vijfde over 
de streep kwam. Daarmee werd hij tweede in de 
categorie tot en met 16 jaar en mocht hij het 
podium bestijgen! Ook de andere deelnemers 
kwamen uitgeput maar met een grote glimlach 
over de finish. Hopelijk volgend jaar weer met een 
mooie groep en dan inclusief het fietsonderdeel!  
  

Klein concert, niet omdat het moet, maar omdat 
het kan! (door de sectie muziek)   
Hier zie je een kleine samenvatting van het 
superleuke en verrassende informele concert dat 

we op 30 september hadden in ons auditorium. Echt 
genieten!  

 
  

Studiekeuzevoorlichtingsavond voor leerjaar 5 en 
leerjaar 6 (door Machiel Vegting)  
Op 25 oktober organiseren we weer een 
studiekeuzevoorlichtingsavond. Tijdens deze avond 
laten we zien welke stappen je kan zetten voor een 
goede studiekeuze. Ook laten we zien hoe je je kan 
inschrijven voor een studie via DUO. Op deze avond 
zijn ook oud-leerlingen uitgenodigd die nu 
studeren of een tussenjaar hebben (gehad), zodat zij 
ook hun ervaringen kunnen vertellen. De avond 
begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en 
duurt tot ca. 21.30 uur en is bedoeld voor leerlingen 
en ouders van leerjaar 5 & 6. Binnenkort verschijnt 
er ook een decanennieuwsbrief met meer 
informatie.  
  

Update over het Nationaal Programma Onderwijs 
(door Robert Tatsis)   
We hebben vijf onderwijsondersteuners vanuit een 
uitzendbureau aangenomen. Voorlopig gaan zij de 
pauzesurveillance van mentoren overnemen, samen 
met PALs (persoonlijk assistent leraar) en de 
jongerenwerkers die al bij ons op school werken. 
Daardoor krijgen mentoren dit schooljaar weer 
evenveel tijd als vorig jaar op jaarbasis om 
mentorgesprekken te voeren met leerlingen die dat 

https://www.youtube.com/watch?v=-_LUXqCpdYI
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extra nodig hebben na de twee coronajaren. Dit is 
een tijdelijke situatie, die indien wenselijk en 
mogelijk ook volgend schooljaar nog vanuit NPO-
gelden zou kunnen worden gefinancierd.  
Vanaf volgende week is er toezicht in de bieb, met 
dank aan ouders en de onderwijsondersteuners. 
Hierdoor kunnen leerlingen van 9.00 tot 12.15 uur 
en van 12.45 tot 15.15 uur in stilte in de bieb 
werken. Ouders en onderwijsondersteuners zorgen 
hierbij voor een rustige werksfeer.   
De steunlessen biologie (maandagmiddag), 
natuurkunde (dinsdagmiddag) en scheikunde 
(woensdagmiddag) starten binnenkort. De 
steunlessen wiskunde zijn al gestart. De docenten 
benaderen leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen. De steunlessen zijn voor alle leerjaren. 
Leerlingen kunnen zichzelf opgeven en mentoren 
kunnen leerlingen aanmelden voor deze 
steunlessen, die ’s middags van 16.00 – 17.00 uur 
plaatsvinden.   
Extra coaches voor individuele leerlingcoaching. We 
hebben drie collega’s die leerlingen één op één 
gaan coachen, met nadruk op metacognitie en 
zelfregulerend leren. Dit is vooral bedoeld voor 
leerlingen die naar aanleiding van de afgelopen 
twee coronajaren extra ondersteuning nodig 
hebben, maar niet in aanmerking komen voor al 
bestaande trajecten.   
De coaches zijn Rikkert voor leerjaar 1 en 2, Rico 
voor leerjaar 3 en 4 en Anahi voor leerjaar 5 en 6.  
  

Poldersporten in De Kwakel – leerjaar 3 
(door Wieb Miedema)  
Met touwen over sloten zwaaien, op je buik zo ver 
mogelijk over een natte plastic baan glijden, in 
netten klimmen, over smalle palen lopen, eindeloos 
door een weiland rennen en uiteindelijk allemaal 
kletsnat worden. Dat klinkt niet als een normale 

schooldag, maar de derdeklassers hebben het op 
donderdag 23 september allemaal gedaan.  
Eigenlijk hadden we deze week het Ardennenkamp 
gepland, maar dat kon helaas niet doorgaan. Om te 
voorkomen dat het een gewone schoolweek zou 
worden, zijn we een middag gaan poldersporten in 
De Kwakel. Dat bleek een gouden greep: volgens ons 
heeft iedereen een geweldige middag gehad – en 
een nat pak.  

 
 
Diploma-uitreiking in september (door Fleur van 
Uffelen)  

 
Vorig jaar is een bijzonder examenjaar geweest. Er 
waren meerdere tijdvakken waarover leerlingen hun 
examens konden spreiden en er was een derde 
tijdvak bij ons op school, waarin de kandidaten een 
examen konden herkansen. Deze laatste groep 
examenkandidaten deed hun herexamen ná de 
diploma-uitreiking en kon op dat moment dus geen 
diploma en cijferlijst in ontvangst nemen. Gelukkig 
hebben deze 11 kandidaten hun herexamen met 
goed gevolg afgelegd en konden zij als geslaagden 
na de zomervakantie alsnog hun diploma komen 
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ophalen. Mede dankzij de persoonlijke manier 
waarop Loes met de geslaagden in gesprek ging en 
de muzikale intermezzo’s van oud-leerling Lexi en 
Sabine is het een speciale en geslaagde diploma-
uitreiking geweest.   
 
Summer Camp ’21 (door de juniormentoren van 
1B) 

 

Summer Camp 2021 was weer geslaagd! We 
hebben woensdag, donderdag en vrijdag veel 
plezier gehad onder leiding van De Gasten. De 
eerste dag zijn we begonnen met een aantal 
kennismakingsoefeningen en daarna werd er hard 
gewerkt aan de voorstelling. Op de camping zijn er 
leuke spellen gedaan en hebben leerlingen hun 
innerlijke chef naar boven gehaald. ‘s Avonds is er 
fanatiek gevoetbald en heeft een aantal leerlingen 
weerwolven gespeeld. Natuurlijk is er heel veel 
geslapen ;). We zijn ongelofelijk trots op de inzet 
van de leerlingen in de prachtige voorstellingen, 
ondanks hun slaaptekort en de latere aansluiting 
van een aantal leerlingen. De ouders en 
(junior)mentoren hebben genoten. Wij vonden het 
een erg gezellig kamp!  
  

Left-overs van het Summer Camp (door Joep Zijp) 
Het Summer Camp is een prachtige traditie om de 
brugklassen aan elkaar te laten wennen en 
hechtere banden te smeden. Maar zoals ieder jaar 

vergt het Summer Camp ook een aantal 
slachtoffers, in de vorm van wees-
kampeerspulletjes die helemaal alleen overblijven 
in de kille krochten van de Hyperionkelders. Dit 
jaar valt de oogst gelukkig mee. Kijk even goed of 
er iets van u bij zit: 2 slaapzakken, 1 matje, 1 pan, 1 
regenponcho, 2 regenjasjes, 1 blauwe tas, een 
gasfles en een pomp. Ontferm u over deze 
verweesde voorwerpen!  

 
 
  
Nacht van de Vluchteling (door Ties Draper)  

 
Al een aantal jaar loopt een Hyperionteam mee in 
de Nacht van de Vluchteling. Een team van leraren 
en leerlingen legt dan 40 km af, dwars door de 
nacht. Samen ervaren ze hoe het is om door je 
vermoeidheid heen te lopen en met hun actie 
halen ze geld op voor mensen die voor hun 
veiligheid huis en haard achter zich moeten laten.   
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Colofon                                  

Redactiebijdragen: Ans Wesselink, Joep Zijp en Nicole 

Schmidt 

Eindredactie: Jaco Mijnheer 

Volgende editie verschijnt  medio december 

Inleverdatum kopij: voor 1 december email naar: 

nieuwsbrief@hyperionnlyceum.vova.nl 

     

Dit jaar vond het evenement niet in juni maar in 
september plaats, als gevolg van 
coronamaatregelen. Hierdoor kon een aantal 
leerlingen dat zich eerder had opgegeven er helaas 
niet bij zijn. Begeleid door een team van vijf 
docenten hebben we de 40 km van Utrecht 
afgelegd. Andere tochten vonden plaats in 
Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en 
Tilburg.   
Het was een bijzondere tocht, met stille steden, 
donkere velden en goede gesprekken. Af en toe 
waanden we ons helemaal alleen, met alleen een 
licht in de verte. Het team heeft bijna 5000 euro 
opgehaald en heeft zich voorgenomen om de 
volgende editie weer groter aan te pakken. Dus 
leerlingen en docenten, noteer de data vast in je 
agenda en ga tijdig in training. Van 18 op 19 juni 
2022 gaan we weer op pad. Dank voor ieders steun 
dit jaar, namens het Hyperion Team!  
 
 
 

 
 
 
Jongerenwerkers op school (door Clemens) 

Wij zijn van links naar rechts 
Clemens, Tewatha en Fawzi. Wij zijn 
jongerenwerkers, maar dan bij jullie op 
school. Maar waarom jongerenwerk op 
het Hyperion en wat is het überhaupt? Goede 

vragen! Wij zijn er voor de leerlingen, voor een 
praatje en om leuke dingen met jullie te 
organiseren. Dat klinkt heel gezellig en luchtig, en 
dat klopt! Samen leuke dingen doen houdt een 
mens gezond. Mensen zijn nu eenmaal sociale 
dieren.  
Natuurlijk kan je ook bij ons terecht als je 
ergens mee zit. Of als je gewoon even iets kwijt 
wilt of wanneer je denkt dat er geen uitweg meer 
is. Je hoeft het niet alleen te doen! Je kan ons een 
DM sturen op Insta of appen.   
@tewatha_dock 06-59915447  
@fawzi.dock 06-43543157  
@clemens_jongerenwerker 06-59928950 
 
 

 
 
 
  

 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
  

  
  
   
  
  
  

  
 


