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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
Zaterdagavond 18 december jl. heeft het demissionaire kabinet een strenge lockdown afgekondigd. De lockdown 
geldt vanaf vandaag, zondagochtend 19 december om 05.00 uur. Deze lockdown heeft ook gevolgen voor het 
onderwijs. De schoolgebouwen van het VOvA gaan van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december 
2021 voor bijna alle leerlingen dicht.  
 
Wat betekent dit voor het Hyperion Lyceum? 
 
SCHOOL DICHT TOT EN MET ZONDAG 9 JANUARI 2022 

Vanaf maandag 20 tot en met vrijdag 24 december 2021 is de school dicht. Er zijn een paar uitzonderingen. Het 
Hyperion Lyceum blijft open voor: 
- het afnemen van schoolexamens (inclusief herkansingen) voor (voor)examenleerlingen, dus leerjaren 4, 5 en 6 

- leerlingen met een kwetsbare thuissituatie 
- leerlingen van wie ouders in vitale beroepen werken. 
 

Leerlingen die tot deze laatste twee groepen behoren kunnen via hun mentor afspraken maken om wel op school 
te mogen zijn om te leren. Neem contact op met jouw mentor als je om deze redenen op school wilt leren. De 
school zal van maandag 20 t/m donderdag 23 december tussen 10 en 15 uur hiervoor geopend zijn.  
 
Maandag 20 december kunnen alle leerlingen, indien nodig, nog schoolspullen (en zelftesten) ophalen op school. 
Graag je houden aan de bekende coronarichtlijnen en direct de school weer verlaten.  
 

10 MINUTENGESPREKKEN 
De geplande online 10 minutengesprekken gaan gewoon door. Het schema en de link naar de online vergadering is 
te vinden in Magister. 
 
LESSEN ONLINE VANAF DINSDAG 21 DECEMBER 
Het Hyperion gaat van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december de lessen online aanbieden volgens het 
huidige rooster. Elk lesuur duurt 45 minuten. De onlinelessen worden in itsLearning zichtbaar. Let op: tijdens de 
keuzelessen ga je zelfstandig aan het werk.  
 
Het is de bedoeling dat de scholen na de kerstvakantie, op maandag 10 januari 2022, weer fysiek opengaan. Of dat 
verantwoord is bepaalt het kabinet uiterlijk op maandag 3 januari. Nog voor het einde van de kerstvakantie zullen 
wij laten weten hoe we de lessen na de vakantie zullen aanbieden.  
 
AFSLUITING VAN HET KALENDERJAAR 
De geplande kerstactiviteiten op vrijdag 24 december kunnen niet doorgaan. We onderzoeken in welke vorm we 
toch samen het jaar kunnen afsluiten. 
 
SCHOOLEXAMENS (HERKANSINGEN LEERJAAR 5 EN 6, INHAAL-SE LEERJAAR 4) 
Alle (voor)-examenleerlingen die zich voor een herkansing hebben ingeschreven komen op donderdag 23 
december naar school om hun herkansingen te maken. De tijd en de lokalen zijn te vinden in de agenda van 
itsLearning. 
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GEZONDHEID   
Op school gelden nog altijd de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden tot medewerkers en een mondkapje 
dragen buiten de lokalen.  
 
VRAGEN?  
Voor vragen kun je terecht bij je mentor of teamleider. Onder schooltijden is de school telefonisch bereikbaar. We 
volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en het RIVM. 

We houden er rekening mee dat de impact van corona nog langer aanhoudt, maar hopen natuurlijk dat de situatie 
snel verbetert en dat we je vanaf maandag 10 januari weer op school mogen verwelkomen. 

 

We houden je op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Elly Loman 
rector  


