
             
  

 

 

  

 
Verrijken, verdiepen, versnellen of verbreden doe 
je vooral voor jezelf. Je kunt meer, wil meer of 
anders. Bureau V helpt je graag met de 
mogelijkheden. Je hebt misschien minder les 
nodig in een bepaald vak en kunt die tijd goed 
gebruiken voor wat anders. Daarnaast is het 
belangrijk om talenten te ontwikkelen of ervaring 
op te doen die je goed kunt gebruiken om 
toegelaten te worden tot een opleiding (in het 
buitenland), of net dat streepje voor te hebben bij 
het zoeken naar een baan. Je zet alle ervaring op 
je CV, deze heb je later nodig bij het solliciteren 
naar een baan of bij selectiestudies. Verderop in 
deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de 
selectie van numerus fixus opleidingen. Je krijgt 
aan het einde van het jaar een certificaat en 

vermelding op je rapport van alles wat je in het 
kader van Bureau V hebt gedaan. Je kunt (op 
aanvraag) ook een bewijsdocument krijgen voor 
de selectie. 
 

 
Op de Bureau V website vind je veel 
mogelijkheden. Veel cursussen en activiteiten zijn 
al begonnen, maar ook halverwege het jaar kan 
er nog veel. Lees het hier in deze nieuwsbrief. 
Bureau V wordt dit jaar gecoördineerd door 
Rosanne Kofman, loop binnen op het decanaat 
op de derde verdieping als je vragen hebt of in 
gesprek wilt om samen te kijken wat je kunt en 
wilt doen! 

https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/homepage


Cursussen en activiteiten binnen 
school 
 
Er zijn een heleboel cursussen die momenteel 
bezig zijn. Leerlingen bereiden zich voor op het 
Cambridge examen, leren nieuwe beeldende 
technieken bij Atelier, spelen in de schoolband en 
het orkest en nog veel meer. Met toneel werken 
weer een heleboel leerlingen mee en leerlingen 
zetten zich in voor diverse commissies. Volgende 
week start ook de cursus modulaire 
spelcomputers maken, gegeven door oud-
leerlingen en informatica studenten Wouter en 
Caspar (let op: er is nog één plekje!) 
 
Daarnaast zijn er nog steeds mooie 
mogelijkheden om je aan te melden voor 
activiteiten of cursussen. Schrijf je hiervoor in 
via deze link of haal een formulier in het 
decanaat! 
 

 

Reanimatiecursus  
In 4 uur tijd leer je iemand reanimeren en in een 
stabiele zijligging leggen. Als je slaagt krijg je een 
door het Rode Kruis erkend diploma. De cursus 
zal een aantal keer op vrijdag gegeven worden 
door Annette, één van de gediplomeerde 
reanimatie-instructeurs. Per vrijdag zijn er 6 
plekken beschikbaar. 
 
Geschikt voor: Bovenbouw leerlingen  
Docent: Annette Reumer 
Wanneer: Een aantal vrijdagen, afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. 

 

Demonstreren kun je leren 
Hyperion laat je horen! Het maakt niet uit of je 
een demonstrant in de dop bent of een al ervaren 
activist! Wat vind jij belangrijk? Van BLM tot 
klimaatverandering en van de woningnood tot 
Unmute us. Sta op en laat je horen in de 
commissie 'demonstreren kun je leren'! Fatin en 
Yannick verzorgen het theoretisch kader in 
samenwerking met ervaringsdeskundige, Sytze 
Fortuin. Vervolgens gaan we samen het gesprek 
aan over de actualiteit in een goede discussie. 
Iedereen brengt thema's in. Daarnaast werken we 
aan een Masterclass 'Demonstreren kun je leren' 
waarmee we de klassen rond gaan. Deze 
commissie is ook een mooie aanvulling op het 
Verkiezingen-programma van vorig jaar. Om de 
week komen we samen. 

Geschikt voor: Iedereen van alle jaarlagen is 
welkom!  
Docent: Fatin + Yannick en Sytze 
Wanneer: Om de week van februari tot april. 
Moment nog niet bekend. 

 

Performance 
Als je kiest om hieraan mee te doen, maak je in 
acht bijeenkomsten een korte, energieke 
performance die je een paar keer speelt op 
school of misschien wel op locatie. Waar gaat de 
performance over? De werktitel is De kinderen 
van Rutte en de performance gaat over het 
afscheid nemen van deze afgelopen periode. Dag 
Mark, dag vader en dag moeder, wij verlossen 
onszelf van jullie realiteit en zoeken onze eigen 
waanzin.  
 
Op basis van muziek, film, fotografie, poëzie, 
krantenkoppen, zelf geschreven teksten, dans en 
wat we nog meer kunnen vinden maken we een 
performance waarin het thema theatraal 
onderzocht wordt.  
 
Wij komen los, vliegen uit en landen. Wij zoeken 
onze weg in jullie labyrint.  
 
Geschikt voor: Leerlingen uit klas 3, 4 en 5 
Docent: Lorentine 
Wanneer: Dinsdagen vanaf februari van ca. 
15:15 tot 16:45 uur 
 

Hyperiparty 
Heb jij een groot organisatievermogen, kun je 
goed samenwerken, kun je aanpakken en houd je 
wel van een feestje? Meld je dan aan bij de nieuw 
op te starten Hyperiparty! 
 
Geschikt voor: Vanaf klas drie. 
Begeleidende docent: Iris  
Wanneer: De Hyperiparty start hangt af van de 
maatregelen.  
 
 

V+ traject 
Wil jij (nog) meer vrijheid in het vormgeven van je 
eigen ontwikkeling en laten zien dat je je echt 
verrijkt hebt met meerdere Bureau V activiteiten, 
dan is het Bureau V+ traject wat voor jou! Dit 
traject is bedoeld voor leerlingen die extra 
uitdaging en zelfstandigheid willen of nodig 
hebben, maar die tegelijkertijd daarin ook 
begeleiding nodig hebben. Je krijgt dan een eigen 
Bureau V coach, waar je af en toe mee afspreekt 
en extra hulp en begeleiding van kunt krijgen.  

Geschikt voor: alle leerlingen die meer uitdaging 
willen of nodig hebben en hierbij begeleiding 
willen. 
Begeleiders: Rosanne, Veerle, Wieb, Ilan, 
Claudio en Mirjam. 
 
 
 

https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/aanmeldformulieren?authuser=0


Bijles via Bureau V 
Dit schooljaar kunnen we voor alle leerlingen die 
moeite hebben met een vak bijles verzorgen! Er 
staat een groep enthousiaste bovenbouw- en 
oud-leerlingen klaar om hierbij te kunnen helpen, 
die individuele hulp kunnen bieden in een 
informele sfeer. De bijlessen vinden plaats op 
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag het 9e 
en 10e uur in de bibliotheek. Ze worden na je 
lessen ingeroosterd. Er wordt een cyclus van 5 
weken aangehouden. We starten volgende week. 
 
De link om je aan te melden is 
https://forms.office.com/r/tj242zBB43. 
 

 

Versnellen en verdiepen in een vak 
Heb je het gevoel dat je je verveeld binnen een 
vak en dat het je makkelijk afgaat? Versnellen 
en/of verdiepen binnen een vak kan bijna altijd. 
Vraag de mogelijkheden aan je vakdocent! Dit 
hoeft niet perse binnen Bureau V, maar als je het 
uiteindelijk vastgelegd wilt hebben, meld het dan 
wel even aan. Dit kan via de site of haal het 
formulier op bij Rosanne in het decanaat! 
Wil je dat we met je meedenken over de 
mogelijkheden, kom dan langs in het decanaat of 
mail om een afspraak te maken met Rosanne via 
r.kofman@hyperionlyceum.nl. We helpen je 
graag! 
 

 

Vrij vragen voor een Bureau V 
activiteit 
Als je bent ingeroosterd voor een Bureau V 
activiteit dan regelt de docent de absentie van de 
andere les. Volg je een andere Bureau V activiteit 
dan moet je altijd van tevoren officieel vrij 
regelen, om te voorkomen dat je absent wordt 
gemeld. 
Wil je vrij vragen voor een masterclass, om te 
werken aan een bepaald project of voor een 
andere activiteit die past binnen Bureau V? Heb 
je zelf een goed idee voor een project dat je zou 
willen doen en dat goed past binnen de opzet van 
Bureau V? Dan kun je in overleg daar ook vrij 
voor vragen. 

De benodigde formulieren vind je op het 
decanaat. Je kunt ze daar niet alleen ophalen 
maar ook weer inleveren. En kom gerust langs of 
maak een afspraak om de mogelijkheden door te 
spreken. En vergeet niet de site van Bureau V 
regelmatig te bezoeken voor nieuwe info. 
 

 

Selectie toelating fixusopleidingen 
Sommige opleidingen aan hbo en universiteit 
hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen 
dan een numerus fixus instellen. Melden teveel 
studenten zich aan voor de opleiding? Dan 
moeten zij meedoen aan een selectie voor een 
plek. De onderwijsinstelling mag bij de selectie 
niet alleen kijken naar het gemiddelde 
eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, 
persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De 
onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria 
precies zijn. Zo kan het zijn dat je een aantal 
testen moet maken, een studiekeuzecheck moet 
doen en/of een motivatievragenlijst moet invullen. 
Meestal wordt een combinatie gemaakt met (een 
aantal vakken op) je cijferlijst aan het einde van 
de vijfde klas en wordt gevraagd om je CV. Zo 
wordt de kans groter dat de juiste student op de 
juiste plek komt. 
Wil je je voorbereiden op de selectie en met 
Bureau V je mogelijkheden vergroten, schrijf je 
dan nu ergens voor in! Of ga in gesprek met ons! 
 

 

https://forms.office.com/r/tj242zBB43.
https://forms.office.com/r/tj242zBB43.
mailto:r.kofman@hyperionlyceum.nl
https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/homepage

