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Volg onze Social Media  accounts: 

@ckv_hyperionlyceum 
@kunst_hyperionlyceum 
@hyperion_lyceum_officia 

 
 
Voor je agenda : 
9 juni PTA concert leerjaar 5 muziek 
 
13 t/m 24 juni Centraal Eindexamen, tweede tijdvak 
 
17 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
20 juni t/m 1 juli SE week III, leerjaar 5 
 
27 juni t/m 6 juli SE- en toetsweek leerjaar 4 
 
29 juni t/m 6 juli toetsweek leerjaar 2 t/m 4  
 
29 juni kennismakingsmiddag nieuwe 
brugklasleerlingen 
 
30 juni CKV dag leerjaar 5 
 
1 juli uitslagdag Centraal Eindexamen tweede tijdvak 
 
4 juli diplomauitreiking 
 
4 t/m 7 juli  projectweek leerjaar  1 
 
7 juli herkansingen SE week III 
 
5 t/m 8 juli Centraal Eindexamen derde tijdvak 
 
11 t/m 12 juli studiedag, alle leerlingen vrij 
 
13 juli mentoruitjes 
 
14 juli uitslagdag Centraal Eindexamen derde tijdvak 
 
14 juli boeken inleveren alle leerjaren 
 
 
 
 
 
 

 

Wat gaat het jaar hard (door Elly Loman)  
Het Centraal Examen voor de zesde klassen is achter de 
rug, tenminste tijdvak 1. We zijn heel benieuwd, 
donderdag 9 juni is de uitslagdag. We hopen op een 
prachtig resultaat! De leerlingen van leerjaar 4 zijn net 
naar Zuid-Limburg geweest, dit was een inhaalreis - 
door corona uitgesteld - uit het derde leerjaar. De 
gymnasiasten uit leerjaar 2 hebben ook een mooi 
reisprogramma met elkaar beleefd in Romeins 
Limburg, de atheneum+’ers gaan deze week naar 
Buitenkunst in Flevoland. Het is nog vijf weken tot het 
einde van het schooljaar, het zal voor menigeen nog 
wel hard werken zijn. Aan iedereen veel succes 
gewenst en daarna lonkt de zomervakantie!  
  

Eindexamens afgerond! (door Fleur van Uffelen) 
Op donderdag 19 mei is het Centraal Examen van start 
gegaan. De gymzaal is tijdens de examens ingericht als 
examenzaal en is deze dagen steeds gevuld met 
zwoegende eindexamenkandidaten, zoals te zien is op 
de foto. Tijdvak 1 is inmiddels alweer afgerond, en 
daarmee breekt de spannende tijd van het wachten op 
de uitslag aan. De docenten van klas 6 zijn inmiddels 
ook aan het zwoegen op het nakijkwerk. Vanwege de 
drie tijdvakken dit jaar is het nakijkschema wederom 
erg krap voor hen.  

 
 
Op de uitslagdag, 9 juni, kan hopelijk al bij veel 
kandidaten de vlag uit! Eventuele herexamens en 
uitgestelde examens worden gemaakt in tijdvak 2, van 
13 tot en met 24 juni. Op vrijdag 1 juli is daarvan de 

uitslag.  
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Maandag 4 juli is de diploma-uitreiking; in die week  
is ook de laatste mogelijkheid om examens te 
maken, in tijdvak 3. De uitslag daarvan volgt op 
donderdag 14 juli. We wensen iedereen heel veel 
succes de komende tijd!  
  

Reis leerjaar 5 naar Valencia (door Joep Zijp)  
Pas na het ternauwernood overleven van de 
moeder aller wachtrijen - uren lang schuifelen 
tussen de kilometerslange afzetlinten van Schiphol 
en telkens dezelfde mensen tegenkomen in steeds 
verdere staat van aftakeling en toenemende 
wanhoop/berusting- kon onze reis een aanvang 
nemen.   

 

En wat voor een reis! Stralende zon, een gastvrije, 
prachtige stad, prima logement, goede huurfietsen 
en heerlijk eten! Natuurlijk stond er het nodige 
cultureels op de agenda, zoals de spectaculaire 
moderne architectuur in het 9 kilometer lange 
stadspark, het museum voor schone kunsten met 
zijn unieke collectie en de bijzondere kathedraal 
van Santa Maria in het hart van de charmante 
binnenstad. Het sportieve element ontbrak ook 
niet; een grote groep leerlingen woonde een 
voetbalwedstrijd bij en op het strand deed iedereen 
mee met de talloze potjes volleybal.   
Een van de hoogtepunten was de 
flamencovoorstelling, speciaal voor ons gezelschap 

geregeld door Renske, met gitaar, zang en twee 
danseressen!  

 
 
De leerlingen werden ook blootgesteld aan een 
paar uurtjes serieuze Spaanse les. Gelukkig bood 
het programma veel ruimte voor eigen invulling, 
waardoor het vakantiegevoel bij iedereen 
overheerste. Kortom: voor herhaling vatbaar.   
  

Uitslag Kangoeroewedstrijd wiskunde 2022 (door 
Hiskia Bruinsma) 
Na even wachten zijn de uitslagen van de 
Kangoeroewedstrijd bekend! Leerlingen van de 
eerste klassen en een aantal tweede en derde 
klassers hebben in maart aan deze landelijke 
wiskundewedstrijd meegedaan.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De gedeelde eerste plaats van het Hyperion is voor 
Nova van Oord en Hayrunisa Bektas, allebei uit klas 
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1A, zij hebben zeer goed gescoord en mogen door 
naar de volgende ronde, de landelijke Junior 
Wiskunde Olympiade. Gefeliciteerd en veel 

succes      ! Een hele goede tweede plaats is voor 
Tobias Crommelin uit klas 3D. De leerlingen hebben 
inmiddels hun prijs in ontvangst genomen. 
Daarnaast hebben alle deelnemers als aandenken 
een wiskundig puzzeltje gekregen en een certificaat 
met de behaalde score.  
 
Examenconcert Volta! (door Mattanja Koolstra)   
Op 8 april stonden de zesdeklassers met het vak 
muziek met een geweldig examenconcert op de 
planken van Volta! Sterke eigen nummers, 
authentieke covers, soloperformances en bandjes, 
klassiek, pop, punk, kleinkunst en jazz… Viool en 
scheurende gitaren, ronkende bas, koebel en 
swingende drums, het was er allemaal. Het was een 
mooie afsluiting van drie rare jaren vol gaten met 
deze bovenbouw muziek. Heb je het gemist? Op 
donderdag 9 juni kun je in Volta! (vlak bij de ingang 
van het Westerpark achter de Haarlemmerpoort) 
komen kijken bij het concert van leerjaar 5!  
  

Sponsoren gezocht voor de Titanentribune (door 
Erna Slotboom)  
Leerjaar 6 heeft net de examens afgerond. Een 
nieuwe lichting zwaait bijna weer af, maar hun 
namen blijven voor eeuwig verbonden aan de 
school. Iedere leerling van het Hyperion krijgt bij 
het afscheid zijn zelfgeschreven naam 
gezandstraald in het beton van de tribune in de 
grote hal!   
Een groots moment in het jonge leven van onze 
kinderen, want één ding is zeker: voor alle 
leerlingen is de middelbare school een periode in 
hun leven die ze nooit zullen vergeten. Hoe mooi is 
het om die periode te markeren met je naam op de 
Titanentribune? Om de tribune voor al onze 
leerlingen te kunnen realiseren en deze traditie in 

stand te houden is jaarlijks 5000 euro nodig. De 
Oudervereniging van het Hyperion Lyceum is op 
zoek naar sponsoren die hieraan willen bijdragen.   
Sponsoring kan als bedrijf en als particulier. Alle 
sponsoren worden als speciale gast uitgenodigd 
voor de onthulling van de tribune tijdens de 
diploma-uitreiking op 4 juli. Vanaf een bijdrage van 
500 euro krijg je een unieke foto van jezelf of je 
bedrijf op de tribune, gemaakt door een 
professionele fotograaf. Vanaf een bijdrage van 
1000 euro krijg je naast de foto een jaar lang een 
vermelding op de website van het Hyperion.  
Mocht je wel willen helpen, maar liever niet teveel 
in de belangstelling staan: uiteraard is het ook 
mogelijk om anoniem te doneren. Ben je, of ken je 
iemand die - privé of zakelijk - bereid is om de 
traditie van de Titanentribune financieel te 
steunen? Neem dan contact op met Erna Slotboom, 
voorzitter van de oudervereniging, 
oudervereniging@hyperionlyceum.nl / 06-
43986998.  
  

Young Leaders en de leerlingenraad (door Lisa van 
der Meer)  
De leerlingenraad bestaat al jaren, maar wat 
hebben we in die tijd eigenlijk bereikt? We hebben 
een hoop gepraat, af en toe wat advies gegeven 
maar niks écht tastbaars bereikt. Ik merkte dat de 
leden van de leerlingenraad hierdoor steeds minder 
gemotiveerd raakten. Daarom ging ik samen met 
Martijn, jongerenwerker en cursusleider, op zoek 
naar een training die de leerlingenraad zou kunnen 
helpen. We kwamen uit op de Young Leaders 
training.  In de afgelopen maanden hebben wij deze 
training gevolgd, die bestond uit vijf sessies en is 
ontworpen om jongeren te laten ontdekken hoe 
hun kwaliteiten in te zetten voor iets wat ze willen 
veranderen. Tijdens de training hebben wij ons als 
individu en als groep ontwikkeld.   
Als resultaat van de training besloten we aan de 
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slag te gaan met drie onderwerpen: PR (zorgen voor 
een goede communicatie tussen leerling en 
leerlingenraad), de school mooier maken (die 
industriële betonlook is toch niet echt de vibe) en 
de sfeer op school (aan de slag met 
antipestprogramma's en juniormentoren).   
Aangezien het schooljaar bijna ten einde is, kunnen 
we niet meer al onze doelen bereiken. Dus hebben 
we wat kleinere doelen gekozen voor dit jaar, 
volgend jaar gaan we aan de slag met de rest. We 
hebben veel geleerd en een ontzettend leuke tijd 
gehad met elkaar met dank aan de trainers van 
Young Leaders!  
  

Studiereizen klas 5 (door Eline Bernelot-Moens)  
Dit jaar vonden voor het eerst de studiereizen 
'nieuwe stijl' voor leerjaar 5 plaats. Enkele jaren 
geleden is besloten om in plaats van talenreizen in 
leerjaar 4 en cultuurreizen in leerjaar 5 een 
vakoverstijgend reisaanbod te creëren. Er zaten in 
deze ingewikkelde tijd met coronabeperkingen veel 
haken en ogen aan het organiseren van 
buitenlandse reizen, dus zijn we er trots op dat het 
gelukt is en kijken we terug op vier fantastische 
reizen.   
Aan elke reis waren een aantal vakken verbonden, 
bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de vakkenpakketten van leerlingen en hun 
persoonlijke voorkeuren. Op deze manier 
ontwikkelden de bètasecties een reis naar  
Zwitserland, werkten klassieke talen, geschiedenis 
en aardrijkskunde samen voor een reis naar Sicilië, 
sloegen Spaans, tekenen en lichamelijke opvoeding 
(LO) de handen ineen op reis naar Valencia en 
vonden geschiedenis, Frans en LO verbinding in een 
reis naar Parijs en Normandië.  In de 
voorbereidingsfase werd veel gevraagd van ieders 
flexibiliteit: zowel de reisdata als de locaties 
moesten in meerdere gevallen gewijzigd worden, 

om maar niet te spreken van de steeds 
veranderende reisbeperkingen. 
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Maar het was alle inspanning meer dan waard: wat 
een feest om alle vrolijke gezichten op reis te zien 
en wat is er veel geleerd door alle betrokkenen! De 
reizen zijn allemaal heel goed verlopen, heel veel 
dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen! 
Vanzelfsprekend worden deze reizen de komende 
periode goed geëvalueerd, we staan open voor 
constructieve feedback en suggesties om ze 
volgend jaar nog mooier te maken. Heb je een 
idee? Neem dan gerust contact op met Eline 
(e.bernelotmoens@hyperionlyceum.vova.nl).   
 

  

 
Xsamen tentoonstelling (door Tjandra Tol) 
Op woensdag 25 en donderdag 26 mei was er in 
Loods 6 een heel bijzondere expositie. 

Het Barlaeus Gymnasium, het Montessori Lyceum 
Amsterdam en het Hyperion Lyceum hebben samen 
een expositie georganiseerd voor alle 
kunstexamenleerlingen. Het werk van het Centraal 
Praktisch Examen werd in een prachtige 
tentoonstellingsruimte gepresenteerd. Hierbij was 
het beeldend onderzoek met studies, een reflectie 
en het eindwerk te zien. Op 25 mei was de opening 
waarbij ouders, vrienden en geïnteresseerden en 
natuurlijk de leerlingen zelf aanwezig waren. Het 
was een prachtige afsluiting van zes jaar 
kunstonderwijs!  
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Brugklassers kiezen voor atheneum+ of 
gymnasium (door Jaco Mijnheer)  
De laatste jaren kozen de brugklassers wat minder 
voor de gymnasiumopleiding dan voorheen. We 
vinden het belangrijk dat de gymnasiumgroep groot 
genoeg blijft, daarom hebben we dit jaar een meer 

eigentijdse aanpak van het gymnasium bedacht 
met een deels digitale methode, meer aandacht 
voor kunst en cultuur en invloeden uit het 
(Midden-)Oosten.   
Ook konden we beter dan tijdens de coronajaren 
goede voorlichting geven over de twee 
opleidingen, zodat de brugklassers beter hun 
keuze konden maken. Het resultaat is dat dit jaar 
maar liefst 37 leerlingen voor het gymnasium 
hebben gekozen, daar zijn we blij mee! Overigens 
blijven de 2-gymnasiumleerlingen volgend jaar 
gewoon in hun bekende klas, alleen de lessen 
Grieks en Latijn volgen ze samen.  
Uiteraard blijft de atheneum+-opleiding ook een 
heel belangrijk onderdeel van onze school. Veel 8e 
groepers kiezen voor het Hyperion vanwege 
Lifestyle Informatics, Grote Denkers en Logica & 
Argumentatieleer.   
  

Bijzonder project leerjaar 4 tekenen (door Tsjong 
Won Bruinsma, stagiair)  
Leerjaar 4 heeft aan een bijzonder buitenschools 
project gewerkt de afgelopen maanden. De 
komende weken zal de jury haar eindoordeel 
geven, daarover later meer.  
 

 

 

 
 
Bijzonder omdat de klas de ontwerpende partij 
was die samen met de gemeente, het bouwteam, 
de landschapsarchitect en de bewoners het Public 



6 7 

 

Colofon                                  

Redactiebijdragen: Ans Wesselink, Joep Zijp en 

Nicole Schmidt 

Eindredactie: Jaco Mijnheer 

Volgende editie verschijnt: medio juli 

Inleverdatum kopij: voor 5 juli mail naar: 

nieuwsbrief@hyperionlyceum.vova.nl 

     

Art Project Overhoeks vormde, een 
samenwerkingsverband om een voetgangers-
/fietsbrug over het Buiksloter Kanaal, vlak bij het 
Hyperion Lyceum, van een semi-permanent street-
art kunstwerk te voorzien, in de vorm van een 
streetprint. Lees hier verder   
  

Skireis (door Floris Steinhart) 
We hebben wat risico’s moeten nemen, maar het 
lange wachten werd beloond. Dik 14 maanden later 
dan gepland, maar niet met minder plezier. Wat 
een mooie skireis! Het Hyperion ging voor het eerst 
met Pasen skiën. Was er nog wel sneeuw?? Al snel 
kwamen 100 leerlingen uit leerjaar 4 en 5 en tien 
docenten erachter dat het in het paasweekend 
prima te doen is. Wat een fijne tijd hebben we 
gehad op de skipiste. Sommigen voor het eerst, 
anderen hadden al de status van expert. We kijken 
allemaal terug op een heel fijn en vooral gezellig 
samenzijn. Volgens mij was iedereen hier heel hard 
aan toe. Ik wil alle ouders bedanken voor de 

vriendelijke woorden en bedankjes. 👍🏼 Het was 
een groot plezier!  
  

 
 

 
 
 
 

Bedrijfshulpverlening en veiligheid (door Jaco 
Mijnheer)  
Nu we nauwelijks meer online werken en 
iedereen weer op school is, werkt onze 
bedrijfshulpverlening (bhv) ook weer op volle 
sterkte. Op elke werkdag zijn er zo’n vijftien 
bhv’ers op school aanwezig, dit zijn collega’s die 
hebben geleerd hoe te handelen in situaties 
waarbij ehbo moet worden toegepast of zelfs het 
gebouw ontruimd moet worden.   
In maart hebben we de jaarlijkse training hiervoor 
gevolgd in ons eigen schoolgebouw, de 
meerwaarde hiervan is dat we 
ontruimingssituaties kunnen oefenen en 
bespreken in onze bekende omgeving. 
Veiligheidscoördinator Ronald van Kempen en 
ondergetekende houden ook de algemene 
veiligheid op school in de gaten. Zo is er nu een 
tweede goed bereikbare fietsingang aan de 
Badhuiskade en een nieuw intern alarmnummer. 
Uiteraard blijven we ontruimingen regelmatig 
oefenen met de leerlingen.   
Overigens wordt de sociale veiligheid op school in 
de eerste plaats gemonitord door vakdocenten, 
mentoren en zorgcoördinatoren. Hiervoor hebben 
we van de leerlingen opnieuw een uitstekende 
beoordeling gekregen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  

 

https://www.hyperionlyceum.nl/wp-content/uploads/2022/06/Nieuwsbrief-juni-2022-Elsje-Christiaensbrug.pdf

