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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Onze brugklasleerlingen maken binnenkort hun keuze voor atheneum+ of gymnasium. We zijn er trots op 
dat we deze keuze op het Hyperion Lyceum kunnen aanbieden! De mentoren besteden hier uitgebreid 
aandacht aan en ook vakdocenten geven voorlichting over de inhoud van de opleidingen. Vorige week was 
bovendien de excursie naar het Archeon, waar de leerlingen actief hebben kennisgemaakt met de wereld 
van de Klassieken.   
  
Om de voorlichting af te maken is op donderdagavond 14 april om 19.30 uur de informatieavond voor 
ouders (deze avond is dus niet bedoeld voor de leerlingen). Docenten van de atheneum+-vakken en de 
klassieke talen zullen daar tijdens een plenaire bijeenkomst een realistisch beeld schetsen van hun vak. 
Daarna is er nog de mogelijkheid om (per klas in een lesruimte) vragen te stellen aan de mentor en 
vakdocenten.   
  
Volgend jaar in leerjaar 2 blijft de samenstelling van de klassen hetzelfde. Dus klas 1A wordt klas 2A 
enzovoorts. De leerlingen houden dus (behalve misschien een enkele uitzondering) dezelfde klasgenoten 
als dit jaar, ongeacht of ze voor atheneum+ of gymnasium kiezen. De lessen in de atheneum+-vakken en in 
de klassieke talen Latijn en Grieks worden in clustervorm gegeven; dat betekent dat er speciaal voor die 
lessen groepen worden gevormd. Een leerling uit klas 2A kan dan bijvoorbeeld zijn lessen Grote denkers of 
Latijn volgen in een groep waarin ook leerlingen uit klas 2B en 2E zitten.  
De definitieve keuze tussen atheneum+ en gymnasium dient gemaakt te worden via dit formulier, voor 
dinsdag 19 april.  
  
We hopen jullie op 14 april te kunnen begroeten!  
  
Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,  
  
Jaco Mijnheer  
teamleider leerjaar 1 & 2  
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