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Opnieuw in de ban van corona (door Elly Loman)
Het einde van het kalenderjaar nadert en we zijn opnieuw in
de ban van corona. We zijn blij dat de middelbare scholen
open mogen blijven, maar het is niet eenvoudig om de
richtlijnen van de overheid (overgenomen door de VO-raad)
te handhaven. Bij deze willen wij jullie allemaal vragen om je
echt aan deze maatregelen te houden. Verder is het jammer
dat een aantal activiteiten niet door kunnen gaan. Zo hadden
we een groot schoolfeest in de Melkweg gepland, ook in
verband met ons tienjarig jubileum, maar dat verplaatsen we
naar het voorjaar. Gelukkig gaan een heleboel schoolse zaken
wel door, daar kunnen jullie in deze tweede Nieuwsbrief meer
over lezen. Namens ons hele team wensen wij jullie een fijne
jaarwisseling, een mooi begin van 2022 en een ontspannen
kerstvakantie!
Sinds dit schooljaar: nieuw rooster met keuze-uren (door
Heleen Booij en Ties Draper)

Volg onze Social Media accounts:
@ckv_hyperionlyceum
@kunst_hyperionlyceum
@hyperion_lyceum_officia

Voor je agenda :
7 en 8 december MEP leerjaar 4
tot en met 10 december voedselbank actie
9 december Ouderavond HYPdidactiek online
10 december paarse vrijdag
13 en 14 inhaal moment toetsen leerjaar 4
13 december t/m 15 december inhaal moment
toetsen leerjaar 5 en 6
14 december zelfstudiedag
15 december t/m 17 december verkortrooster/
leerlingbespreking
Inleveren versie 1 PWS leerjaar 6

Sinds dit schooljaar hebben alle leerlingen keuze-uren in hun
rooster. In deze keuze-uren werken leerlingen zelfstandig aan
hun leerdoelen, bij het vak of de docent waarvoor zij zich
hebben ingeschreven. Het doel hiervan is dat leerlingen meer
aan het stuur staan van hun eigen leren, wat bevorderend is
voor hun zelfstandigheid en motivatie. Natuurlijk worden de
leerlingen hierin begeleid door de mentor en, tijdens de
keuze-uren, door de vakdocenten. Van de leerlingen horen
we dat ze het prettig vinden dat ze rustig kunnen werken, op
eigen tempo, en aan het schoolwerk dat voor hen op dat
moment aandacht vraagt. Natuurlijk zijn er ook
verbeterpunten, daar zijn we hard mee bezig. Zo evalueren
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we (en passen aan waar nodig) de hoeveelheid

21 en 22 december 10 minutengespreken
23 december herkansingen SE-wk 1 leerjaar 4, 5 en 6
24 december kerstviering leerjaar 1 en 2
kerstsportdag leerjaar 3 t/m 6
27 december t/m 7 januari kerstvakantie
10 januari t/m 18 mei start CPE tekenen

keuze-uren per vak en jaarlaag, en onderzoeken we ook
hoe de leerlingen zo goed mogelijk doelgericht te werk
kunnen gaan, met een leerdoel. Op de ouderavond van 9
december zullen we hier verder op ingaan, en is er ook

Diatoetsen (door Jaco Mijnheer)

de mogelijkheid voor ouders om vragen te stellen over
de keuze-uren.
Het mooie van ons gymnasium (door Elly Loman)
Op het Hyperion Lyceum bieden we twee richtingen
binnen het vwo aan: het gymnasium en het atheneum+.
Na het eerste jaar bepalen onze leerlingen welke richting
zij kiezen. Met een aantal collega's zijn we aan de slag
om ons gymnasium te versterken. We hebben de
behoefte om duidelijker te maken waarom een
gymnasiumopleiding nog steeds een boeiende en
waardevolle leerroute is. Daartoe wordt het curriculum
onder de loep genomen. Zo kunnen we het programma
uitbreiden door bijvoorbeeld naast Italië en Griekenland
de hele mediterrane wereld te bestuderen, inclusief het
zogenoemde Oude Oosten. Daarnaast houden we een
leerlingarena (een manier om als team beter te kunnen
luisteren naar 'de stem van de leerling') onder onze
gymnasiasten, om te onderzoeken wat beter kan en wat
we zeker moeten behouden. Kortom, wordt vervolgd!

In oktober hebben de brugklasleerlingen tijdens de
lessen Nederlands en wiskunde verschillende taal- en
rekentoetsen gemaakt: DiaTekst, DiaWoord en DiaCijfer.
Met deze Diatoetsen kunnen we gedurende de
onderbouwperiode voor elke leerling het
prestatieniveau bepalen en monitoren. Op basis van de
resultaten kunnen we vervolgens extra ondersteuning
aanbieden. Dit gebeurt onder andere door een
automatische koppeling aan het oefenprogramma
NUMO, zowel voor taal- als rekenvaardigheid. Elke
leerling krijgt dan extra oefening op de punten waarop
zij/hij tijdens de Diatoetsen minder goed scoorde. De
docenten Nederlands en wiskunde zijn contactpersonen
voor de verdere begeleiding. Op de afbeelding zie je een
voorbeeld van een toetsresultaat, met daarin de positie
van het cirkeltje (eigen resultaat) en het balkje
(streefgebied).

Studiekeuzevoorlichting (door Machiel Vegting)
Op maandag 24 oktober was er een
studiekeuzevoorlichtingsavond. De opkomst was goed te
noemen. Tijdens deze avond heb ik een presentatie
gegeven over de studiekeuzevoorlichting, deze kun je op
de schoolwebsite terugvinden. Er staat veel praktische
informatie in en bijvoorbeeld links naar interessante
websites over open dagen, een webinar over
studiefinanciering, studeren in het buitenland etc.
Verder had ik een aantal oud-leerlingen uitgenodigd die
in twee groepen nuttige informatie wisten te geven.
Mijn collega Loes Bazen was gespreksleidster bij een
rondetafelgesprek en er was een ‘markt’ waar bezoekers
direct met de oud-leerlingen in gesprek konden gaan.
We kijken terug op een geslaagde avond!

CKV-dag (door Fenny Postma)
De vierdeklassers gingen op 15 oktober voor het eerst
aan de slag met CKV. Centraal stond de vraag wat kunst
nou eigenlijk is. Er kwamen tien kunstenaars op school
om te vertellen over hun werk, daarna gingen zij met de
leerlingen aan de slag. De leerlingen ontmoetten onder
anderen fotografen, filmmakers, dansers, acteurs,
beeldend kunstenaars en muzikanten. De meeste indruk
maakte welvaartskunstenaar Daan Samson, die de aftrap
verzorgde voor de hele jaarlaag. Hij stelde dat je van
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alles om je heen kunst kunt maken. In de middag
maakten de leerlingen in groepjes een podcast waarin ze
hun ervaringen over de kunstenaars deelden.

Vuurwerk (alle categorieën) mag niet in de school
aanwezig zijn, hiervoor geldt dezelfde maatregel.
Titanentribune weer bijgewerkt (door Ans Wesselink)
Ook de Titanen die afgelopen zomer na het examen
onze school hebben verlaten zijn vereeuwigd. Op een
studiedag afgelopen november, toen er geen leerlingen
in school waren, zijn de namen toegevoegd aan de
inmiddels befaamde Titanentribune. Dit project werd
wederom uitgevoerd door kunstenares Aam Solleveld.
Sinds het bestaan van ons nieuwe gebouw worden in de
‘kuil’ de namen van de schoolverlaters door middel van
zandstralen in reliëf toegevoegd aan de voorkant van de
traptreden. Een feestelijke onthulling van deze editie
kan dit jaar door de coronamaatregelen niet
plaatsvinden, maar we hopen deze mooie traditie
inclusief onthulling de volgende jaren weer voort te
kunnen zetten!

Netwerk schoolveiligheid (door Jaco Mijnheer)
Als school willen we graag zicht houden op aspecten van
veiligheid die met de omgeving te maken hebben.
Daarvoor zijn we ook afhankelijk van partners buiten de
school. In oktober hebben we op school een
netwerksessie gehouden met Jeugd en Veiligheid,
Politie, jongerenwerkers, straatcoaches, stadsdeel
Noord en het Operationeel Team Schoolveiligheid van
de gemeente. Namens de school waren de teamleiders
aanwezig die verantwoordelijk zijn voor de
onderwerpen veiligheid en zorg. We hebben gesproken
over de bouwwerkzaamheden rondom school, gedrag
van leerlingen in de buurt, incidenten op social media,
drugs (voorlichting, hoe te handelen bij vermoedens van
gebruik) en straatcultuur. De school streeft naar een
nauwe samenwerking met de verschillende partners om
onze kennis te vergroten, op de hoogte te blijven van
actualiteit en om de veiligheid van alle medewerkers en

De wereld is een schouwtoneel (door Lorentine van
Tijn)
Naast dat we Joost van den Vondel kennen als
naamgever van het beroemde park, kennen we hem ook
als 'prins der dichters'. In de zeventiende eeuw schreef
hij het openingsstuk van de eerste stenen schouwburg
van Amsterdam: de Gijsbreght van Aemstel. Alle
leerlingen van leerjaar 4 kregen eind november in het
auditorium een prachtige voorstelling te zien over

leerlingen te waarborgen. Voor de zekerheid nog even
enkele regels die sowieso op school gelden: we zijn een
rookvrije school, dat betekent dat er in het
schoolgebouw en in de directe omgeving niet gerookt
mag worden. Drugs- en alcoholgebruik is verboden, bij
constatering van gebruik of de gevolgen daarvan volgt
ten minste een gesprek met de teamleider en de ouders.
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Gijsbreght van Aemstel, gespeeld door het gezelschap
Hoosh

jazztrio's tot strijkkwartetten! We zoeken dus
professionele muzikanten die 25 minuten willen komen
spelen. Vanuit de NPO-gelden is er een vergoeding
beschikbaar voor professionele ensembles. Ken je
geschikte muzikanten, dan kunnen die zich via de
onderstaande link inschrijven. Groetjes van de
muzieksectie: Maarten, Rosie, Joep en Mattanja. Inschrijf
link
Lezing: de geschiedenis van de dollar (door Arthur Sturm)

Lunchconcerten in het auditorium (door Mattanja
Koolstra)
Op donderdagen in de lange pauze organiseren wij in
het auditorium educatieve lunchconcerten die vrij
toegankelijk zijn voor alle leerlingen en medewerkers.
De opening van deze concertreeks was op 4 november
met een concert op de vleugel door Willem uit klas 6.
Het auditorium zat vol!

De week erop kreeg de Klezmerband de hele zaal aan
het dansen en daarna kregen we een meeslepende
jazzimprovisatie van 20 minuten van Samuel uit de
zesde! We hopen dit schooljaar een divers aanbod van
muziek te kunnen presenteren uit verschillende genres,
door eigen leerlingen en professionele muzikanten.
Voor de komende tijd hebben we aanmeldingen van

Vanuit de gedachte om de actualiteit binnen de school te
halen heeft de sectie economie begin november een lezing
georganiseerd in ons prachtige auditorium. De zeer
energieke spreker was Gabe Marino, een financieel jurist
en historicus op leeftijd, die zijn sporen op Wall Street
heeft verdiend. Op een boeiende en interactieve manier
vertelde hij over de geschiedenis van de dollar, van zijn
oorsprong tot aan de bitcoin en andere cryptovaluta van
nu. Hierbij kwam ook aan de orde hoe de dollar na de
Eerste Wereldoorlog het Britse pond verdrong als de
belangrijkste valuta ter wereld en welke invloed deze
uitoefende op de wereldgeschiedenis. Ook legde Gabe uit
hoe de rol van de dollar tegenwoordig onder druk staat
door wereldwijde economische en politieke krachten,
zoals de opkomst van China en de groeiende kracht van de
euro. Zijn verhaal werd afgewisseld met muzikale
videoclips over het thema geld. Ook werden de ca. 50
aanwezige leerlingen uitgedaagd om de Amerikaanse
presidenten te noemen die staan afgebeeld op de

leerlingen langs geweest om spulletjes te brengen. Dat is
natuurlijk geweldig! Tot nu toe hebben we meer dan de
helft van de 20 kratten goed gevuld, er is dus nog ruimte
voor meer. De actie loopt nog tot 10 december, helpen
jullie ons mee zoveel mogelijk gezinnen een mooie kerst
te bezorgen? Inleveren kan ’s ochtends bij onze
administratie

verschillende dollarbiljetten. De winnares werd beloond
met een ingelijst dollarbiljet! De lezing werd als zeer
geslaagd ervaren door de leerlingen en docenten, waarbij
veel schoolvakken zoals geschiedenis, economie maar ook
Engels weer een stukje zijn verrijkt. De lezing werd
aangeboden door de Quincy Club (educatieve afdeling van
The John Adams Institute).

Voedselbank Amsterdam

Bezoeken aan onze school (Ans Wesselink)
Regelmatig krijgen wij verzoeken van verschillende
organisaties voor een bezoek aan onze school. In de
onderwijswereld staat het Hyperion Lyceum bekend als
een innovatieve school waarbij de leerlingen aan het roer
staan, onze docenten worden opgeleid tot didactisch
coach en beginnende docenten intern extra begeleiding
krijgen. Startende scholen of scholen die willen
reorganiseren zijn daarom geïnteresseerd in hoe wij deze
aspecten toepassen in ons onderwijs. Niet alleen scholen
uit eigen land zijn geïnteresseerd, we ontvingen in
oktober een groep scholieren en docenten uit
Kopenhagen en ook universiteiten uit het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland waren de afgelopen jaren
geïnteresseerd in hoe het er bij ons aan toe gaat.

Actie Voedselbank Amsterdam (door Nicole Schmidt)

Tegen het eind van het jaar houdt de Voedselbank
Amsterdam een scholenactie om houdbaar voedsel in te
zamelen. Elk jaar doen er tientallen enthousiaste scholen
mee. Mede daardoor kan de voedselbank iedere week
1900 gezinnen voorzien van gezond en gevarieerd voedsel.
Dit jaar doet het Hyperion Lyceum ook mee! De actie loopt
al twee weken en er zijn al heel veel enthousiaste
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Omdat onze school zo’n bijzondere architectuur heeft,
komen ook regelmatig nieuwsgierige mensen uit de
aannemers- en architectuurwereld op bezoek om ons
gebouw te bewonderen.

Heldendicht de Ilias op school opgevoerd (door Floor de
Jonge)
Op 2 december kwam theatergroep Aluin voor een groot
aantal gymnasiumleerlingen de Ilias van Homerus
opvoeren. Een duizenden jaren oude tekst over de
waanzin van de oorlog, grote menselijke emoties en de
goden die dit alles vanaf hun gelukzalige berg de
Olympos aanschouwen. Met drie acteurs en een paar
simpele attributen wist Aluin dit verhaal voortreffelijk tot
leven te brengen. Vooral voor de 6de klas Grieks was het
erg leuk, omdat zij momenteel deze tekst lezen voor hun
eindexamen. Het was dus een feest van herkenning! Na
afloop hebben de 5de klassers een workshop
stagefighting gevolgd.
Zo leerden zij hoe met ijselijke kreten dood ter aarde te
storten. Kortom, na een dag vol oorlogsspel kon
iedereen weer gelouterd naar huis.

Onder leiding van Jaco en zijn prachtige grote fluit,
Werd de Sint naar binnen begeleid onder stemmig
geluid

Naast traditionele muziek over de boxen was er ook een
heuse band,
Die livemuziek speelde voor de Sint en zijn assistent
Eenmaal aangekomen op de versierde stoel op het
bordes,
Sprak de Sint de school toe met heel veel succes
Na afloop van de speech was er ruimte voor een selfie
met de beste man,
En als je denkt aan 1,5 meter en mondkapjes zou dit
kunnen klinken als een rampenplan
Hugo de Jonge zou wat minder vrolijk worden van deze
actie,
Maar het gaat om de kinderen, die het zagen als een
prachtige attractie

Tot slot nog een woord van Sint-Nicolaas
Lieve docenten en medewerkers,

100 selfies en 3 liefdesverzoeken later ging de Sint met
de lift naar boven,
En eenmaal aangekomen in de docentenkamer kon men
dit verhaal amper geloven

Het was dit jaar even spannend wat de Sint precies ging
doen,
Het leek namelijk niet door te gaan door het
coronaseizoen

De docenten dachten de Sint en zijn knecht toch ergens
van te herkennen,
Maar speelden toch mee, om zich met chocola te laten
verwennen

Terwijl de politiek het maar al te druk heeft met 3- en
2G, Was er op het Hyperion toch nog een klinkend
Sinterklaasentree
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(Heeft iedereen weer zijn juiste kleurtje gekregen, Of
viel het smaakje een beetje tegen?)
Toen ging het duo langs onze lieve brugklassers van het
eerste jaar,
Waar de kinderen gedichten hoorden van hun favoriete
mentorleraar
Een enkele tweede klas had geluk met een spontaan
bezoek,
Waren er toch uitzonderingen in het grote rode boek?
Sint en Piet willen de school graag bedanken voor het
warm onthaal,
En hopen jullie volgend jaar weer te zien onder het
‘oude normaal’!
Groetjes van Sint en Piet

Colofon
Redactiebijdragen: Ans Wesselink, Joep Zijp en Nicole
Schmidt
Eindredactie: Jaco Mijnheer
Volgende editie verschijnt medio februari
Inleverdatum kopij: voor 1 februari email naar:
nieuwsbrief@hyperionnlyceum.vova.nl
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