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De zomervakantie staat voor de deur (door Elly
Loman)
Dit is de laatste Nieuwsbrief van het Hyperion
Lyceum van schooljaar 2021-2022. Gelukkig
hebben we een min of meer gewoon jaar achter
de rug. Laten we hopen dat we dit voorzetten in
het volgende jaar. Vanzelfsprekend zijn we ons
aan het voorbereiden hoe te handelen als er toch
weer een piek in de coronabesmettingen
optreedt.
De laatste periode van een schooljaar is altijd wel
wat spannend: wie is er geslaagd en wie gaat er
over? Dat is als ik dit schrijf nog niet helemaal
bekend, want het derde tijdvak van het Centraal
Examen moet nog plaatsvinden. Wel hebben we
twee geweldige diploma-uitreikingen achter de
rug op maandag 4 juli. Voor de kandidaten die
nog zullen slagen staat een kleine diplomauitreiking gepland op 14 juli. Voor de andere
leerjaren zijn de leerlingbesprekingen in de
laatste schoolweek. Daarna zijn er diverse
mentoruitjes en brengen de leerlingen hun
boeken terug. Op vrijdag 15 juli halen de
leerlingen hun rapport op en start de
zomervakantie.
Namens het hele team: iedereen een heerlijke en
ontspannen zomervakantie en tot woensdag 31
augustus!
Het keuzerooster en de Hyperiondidactiek (door
de schoolleiding)
Dit schooljaar zijn we gestart met het
keuzerooster. Het doel is dat de leerlingen meer
aan het stuur zitten van hun eigen leren. Zij
kunnen voor een aantal momenten in de week
zelf kiezen welke lessen zij bijwonen, natuurlijk
onder begeleiding van mentoren en vakdocenten.
Meer autonomie leert de leerling zelf keuzes
maken en na te denken over op welke manier hij
het beste leert.
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Volg onze Social Media accounts:
@ckv_hyperionlyceum
@kunst_hyperionlyceum
@hyperion_lyceum_officia

Voor je agenda :
13 juli mentoruitjes
14 juli boeken inleveren alle leerjaren
14 juli uitslag centraal eindexamen 3de
tijdvak
15 juli rapportuitreiking 9.00-10.30 uur
18 juli t/m 26 augustus zomervakantie
29 augustus studiedag leerlingen vrij
30 augustus studiedag leerlingein vrij
31 augustus mentoractiviteiten
1 september start rooster lj 2 t/m 6
1 en 2 september introductiedagen lj 1
21 september t/m 23 september kamp lj 1
22 en 23 september surfkamp lj 6

Wij zijn positief over dit eerste jaar met
keuzelessen. Natuurlijk gaat niet alles meteen 100%
goed, dus blijven we het nauwgezet volgen. Dit
schooljaar is het hele team ook aan de slag geweest
met de didactiek van de kernuren en de
keuzelessen. Zo hebben we op de laatste studiedag
van dit jaar, op 17 juni, met elkaar onderzocht wat
goed werkt, wat beter kan en wat we er nog aan
toe willen voegen. In het schooljaar 2022-2023
zullen we jullie uitgebreid informeren over de
vervolgstappen.
Examens, examens, examens en diploma’s! (door
Examensecretariaat/Fleur van Uffelen)
Op het moment van schrijven is tijdvak 3 van het
Centraal Examen bezig. Na de eerste twee lange
tijdvakken is dit een compactere editie, waarbij alle
vakken binnen vier dagen worden afgenomen.
Maandag 4 juli hebben we een geweldige diplomauitreiking gehad, waarbij 86% van onze kandidaten
het diploma al in ontvangst heeft mogen nemen. Er
waren mooie speeches, lieve woorden en twee
spetterende muzikale optredens, compleet met
vuurwerk! Ook de onthulling van de Titanentribune
was een groot succes, omdat de geslaagden direct
met hun eigen vereeuwigde naam op de foto
konden gaan. Op 14 juli is uitslagdag 3 en hopen we
nog meer kandidaten te kunnen feliciteren met het
behalen van hun vwo-diploma!
Muziekavond leerjaar 5 in Volta! (door Mattanja
Koolstra) [Foto in de mail]
Op 9 juni gaven de vijfdeklassers een geweldig
concert in Volta!, het toffe poppodium in de
Westerparkbuurt. Benieuwd of terugkijken? Een
samenvatting gemaakt door Fons Anninga is te
vinden op YouTube: https://youtu.be/RvZdTaF8YRk.
En hier kun je alle optredens nog een keer helemaal
zien:

https://drive.google.com/file/d/16SGlibAFrZ7dDjxa
zvhEtI2cZSlfKjGQ/view?usp=sharing
We hadden een Projectweek! (door Annelies van
den Berg)

De Projectweek is in het leven geroepen om de
leerlingen uit klas 1 niet op het laatst nog te
belasten met onnodige spanning voor toetsen en
leerwerk, maar ze toch nog iets leuks te laten
ervaren en kennis opdoen voor verschillende
vakken.
Voor Engels bijvoorbeeld deden de leerlingen
onderzoek naar een Engelstalige stad, waarbij ze de
meest interessante info in een poster verwerkten.
Bij wiskunde gingen de leerlingen eindelijk de
wetenschappelijke calculator leren ontdekken. Wat
doen al die knoppen en welke instellingen zijn er?
Daarbij gingen zij ook in- en uitzoomen naar heel
kleine en heel grote afstanden. Omdat het het
einde van het schooljaar is, hebben de brugklassers
op hun eerste middelbareschooljaar gereflecteerd
door middel van een poster met een POL:
presentation of learning. Ze hadden er veel plezier
in!
Bij Spaans hadden de leerlingen al eerder kennis

2

ontmoeten. Eerst werden ze toegesproken door Elly
en Jaco, die zichzelf ook even voorstelden.
We gaan goed voor onze nieuwe talenten zorgen en
maken er een gezellig, leuk en leerzaam
brugklasjaar van! Met een hapje, drankje en
Hyperionpolsbandje werden onze nieuwe leerlingen
ontvangen. Bij klas 1D hebben we het welbekende
kennismakingsspelletje met een bal gedaan.
Degene die de bal toegegooid kreeg, noemde zijn of
haar naam, leeftijd, woonplaats en eventueel een
ander leuk of grappig feitje. Wat hebben wij veel
voetballers, paardrijdsters en andere
fanatiekelingen in onze nieuwe klas zitten! Zelfs een
aantal muzikanten.

gemaakt met een belangrijk feest uit México: el día
de los muertos... de Dag van de doden, een
feestelijke herdenking van mensen en dieren. Nu
werd de film Coco getoond, die de leerlingen
dichterbij muziek, dans, eten en tradities van dit
land bracht. Uiteraard met eten en drinken!
Voor science werd een kwartet gemaakt van
organismen in het nabijgelegen park (vlinders,
vissen, planten, etc). Bij de plusvakken
presenteerden de leerlingen hun ontwerp over het
stadsdeel van de toekomst. Ze vertelden over hun
zelfgemaakte plattegrond en in Sketch-Up
ontworpen gebouwen.
Voor Frans werd studielab 11/12 omgetoverd tot
een heus Taaldorp; de leerlingen moesten zich
redden in een restaurant, waarbij ze echt eten en
drinken konden bestellen; ze moesten in duo’s een
conversation houden en de weg vragen, natuurlijk
alles in het Frans! Als ze geslaagd waren, kregen ze
un vrai passeport. Alors, en vacances!

Na de kennismakingsronde kregen onze nieuwe
mentorleerlingen de opdracht om op een A3-vel
zoveel mogelijk over zichzelf op te schrijven of te
tekenen. Daar gingen we natuurlijk iets mee doen,
maar eerst met zijn allen op de foto! Dat ging lekker
snel achter elkaar door en tijdens het wachten
stonden de leerlingen lekker met elkaar te kletsen.
De sfeer is nu al goed, getuige de foto’s. Door onze
juniormentoren (vierdeklassers) werden 2 cirkels
gemaakt met alle toekomstige 1D’ers: een binnenen buitencirkel met de gezichten naar elkaar toe.
De buitencirkel moest een stap naar rechts doen na
een gesprekje van 30 seconden te hebben gevoerd

Kennismaking nieuwe bruggers (door Sjors
Broeders)
Woensdag 29 juni was het weer zover! Onze
aanstaande en licht nerveuze aankomende
brugklassers stonden te trappelen in het auditorium
om hun nieuwe mentoren en klasgenoten te
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met behulp van de minibiografie. Dit ging heel
soepel en de juniormentoren hebben nu al laten
zien dat ze hun rol goed vervullen (zie foto hier links
naast)!
Na dit spel zijn we nog even teruggegaan naar
lokaal 13 om de kennismakingsmiddag rustig af te
sluiten. Een aantal leerlingen kregen nog de
gelegenheid om hun brandende vragen te stellen:
over kamp, welke laptop aan te schaffen, of de
brugklassers brugpiepers of brugmuggen worden
genoemd en of ik voor NAC Breda was. Ik heb
natuurlijk Ajax gezegd (geen idee verder, ik hou niet
van voetbal).
We kijken als team terug op een plezierige
kennismakingsmiddag en kunnen niet wachten om
met onze nieuwe brugklassen aan de slag te gaan
eind augustus!

ondergrond blijkt daar op dit moment niet geschikt
voor. We werken aan een oplossing, want we willen
graag dat deze hele binnenruimte een groene en
ontspannende uitstraling krijgt, als verlengstuk van
de bibliotheek die een stille werkruimte is. Vanuit
de bieb is er een deur de binnentuin in.
Het onderhoud aan het stuk dat wel is aangelegd
wordt gedaan door een tuinteam, dat nu uit een
tiental medewerkers en leerlingen bestaat. Behalve
dit tuinteam zijn er ook andere groene initiatieven
in de school, onder andere vanuit de
Leerlingenraad. Hierover later meer.

Titanentribune, een eerbetoon aan onze leerlingen
(door Ans Wesselink)
Hyperion (Oudgrieks: Ὑπερίων) was de Titaan van
het licht. Zijn naam betekent ‘de in de hoogte
wandelende’, god van observatie, hij die alles
overziet. Dat is ook hoe wij onze leerlingen zien: als
Titanen. Een groep mensen die initiatief durft te
tonen, te experimenteren en uit te blinken. Een
groep die van nature op zoek is naar kennis,
uitdagingen en met een open blik naar de wereld
om ons heen kijkt.
Om dit idee tot uiting te brengen vindt ieder jaar de
spannende Titanenstrijd plaats op onze school.
Klassen strijden drie dagen lang op sportieve wijze
tegen elkaar om de Titanentriomf, een grote
wedstrijd waarin elk individu kan laten zien hoe

Ecologische binnentuin (door Jaco Mijnheer)
De route waarover je in ons schoolgebouw vanaf
verdieping 4 buitenom, slingerend over alle
dakterrassen, helemaal naar beneden kunt lopen,
eindigt tegenover de receptie in een open
binnenruimte. Onlangs is hier het eerste gedeelte
van een ecologische tuin aangelegd, waar twee
mooie perken met planten en boompjes zijn te
bewonderen. De bedoeling is om ook op het nog
betegelde gedeelte borders aan te leggen, maar de
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krachtig en reusachtig hijzelf samen met zijn klas
kan zijn.

we goed 2000 euro opgehaald en het Hyperion
Team heeft zich voorgenomen om volgende editie
weer van de partij te zijn om nog meer voor de
vluchteling op te halen. Liefst met nog meer
mensen. Wil je de volgende keer van de partij zijn,
noteer dan de nacht van 17 op 18 juni alvast in je
agenda. Dank voor ieders steun dit jaar!

Al onze Titanen verlaten ooit eens het Hyperion. Zij
hebben laten zien dat ze klaar zijn voor een nieuwe
fase in hun leven. Wij zijn trots op hen en willen dat
laten zien door hun namen te vereeuwigen op onze
Titanentribune in het hart van de school.
De Oudervereniging heeft dit samen met een
kunstenares (tevens moeder van een van onze
leerlingen) mogelijk gemaakt. Een deel van de
betonnen tribune is inmiddels verfraaid met de
namen van onze (oud-)Titanen. Elke geslaagde
leerling is vereeuwigd op deze trap in een door
hem/haarzelf bedacht ontwerp. Als je weer eens in
de school bent, loop dan eens richting de
fietsenkelder en zie hoe prachtig de Titanentribune
eruitziet!
Nacht van de Vluchteling (door Ties Draper)
Het team was kleiner dan gehoopt, deze Nacht van
de Vluchteling. Met vier personen stonden we op
18 juni iets voor middernacht aan de start, om 40
km te lopen rond Weesp en Muiden en geld op te
halen voor al die mensen die voor hun veiligheid
huis en haard achter zich moeten laten. Het heeft
geregend. Gebliksemd. En het was prachtig in de
stilte daartussen, met als hoogtepunt de aankomst
bij het Muiderslot bij het ochtendgloren.
Samen hebben we ervaren hoe het is om door je
vermoeidheid heen te lopen. Om het tempo te
houden ook als het pijn gaat doen. Dit jaar hebben

Schoolreizen klas 2 (door Eline Bernelot Moens)
In juni gingen alle tweede klassen op pad: 2
gymnasium toog naar Zuid-Limburg en verdiepte
zich in sporen van de Romeinen aldaar. Een week
later ging 2 atheneum+ naar Flevoland voor
creatieve dagen op Buitenkunst. Het was geweldig
om weer zo met de leerlingen op pad te zijn!
Gymnasiumreis
Op woensdag 1 juni verzamelden we op Amsterdam
Centraal om per trein naar Heerlen te reizen, waar
we onder andere het bijzondere Thermenmuseum
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bezochten. Hier is het 'oudste gebouw van
Nederland', een aanzienlijk Romeins
thermencomplex opgegraven en gereconstrueerd.
Na hierover al het een en ander in de lessen
klassieke talen geleerd te hebben, was het prachtig
om in het echt te zien dat de Romeinen hier
gebadderd hebben. We verbleven in Maastricht, in
een fijn, centraal gelegen hostel. De volgende dag
ontdekten we de Romeinse sporen in Mosae
Trajectum, we verkenden de stad en 's avonds
kookten we heerlijk in kleine groepen. Via het
Limburgs Museum in Venlo, waar prachtige
vondsten tentoongesteld waren, reden we naar
Xanten in Duitsland, waar een echte Romeinse
'colonia' is opgegraven en gereconstrueerd. Dit was
de kers op de taart van het cultuuronderwijs in 2
gymnasium, dat dit jaar over het dagelijks leven van
Grieken en Romeinen ging. Zo zagen we een
amfitheater, Romeinse huizen, een badhuis en een
tempel. Moe maar voldaan en verrijkt kwamen we
op vrijdagavond weer aan in Amsterdam.

opzetten. Waar een uitklaptentje in een mum van
tijd stond, was er wat hulp nodig bij de grote
‘gebouwen van stof’ die waren meegenomen. Maar
alles was op tijd klaar en de leerlingen konden
heerlijk lunchen in de hoofdtent. Daarna was het
kennismaken met de verschillende workshops:
theater, percussie, muziek, beeldende kunst,
grafiek en spoken word. Tijdens de drie dagen
hebben de leerlingen genoten van de zon, de regen
doorstaan, een hele nacht niet geslapen, gevoelens
geuit, ritmes gevonden, de omgeving ontdekt,
gezwommen en geschilderd, om uiteindelijk met de
hele jaarlaag een toffe eindshow neer te zetten. We
hebben genoten van de leerlingen en de geweldige
omgeving die Buitenkunst biedt!

Kamp klas 4 (door Rik Poot)
Van 1 tot en met 3 juni is de vierde klas, na twee
coronajaren, eindelijk op het welverdiende kamp
geweest. Dat was in Zuid-Limburg, waar we op twee
locaties overnachtten: kampeerhoeve De Peul en
een nabije camping. En omdat er, afgezien van
enkele willekeurig opgehangen zeiltjes op één grote
boerderijzolder, geen gescheiden kamers waren,
betekende dat eigenlijk dat slapen voor niemand
een realiteit was. Hoewel Hans zijn uiterste best
deed dat toch af te dwingen door uren tussen de
stapelbedden op een klapstoel te zitten: ‘Sssssst,
sssssst, ssssssst...!’
Maar dat mocht de pret niet drukken. Het

Atheneum+-kamp
Bepakt en bezakt met tent en slaapzak, maar
zonder telefoon, vertrok 2 atheneum+ in drie
bussen richting Dronten, om aan te komen op het
terrein van Buitenkunst Randmeer. De klassen
hadden zich van tevoren verdeeld in tentgroepjes
en dus was de eerste activiteit samen tentjes
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Project Doorstroom (door Heleen Booij)
Sinds dit jaar bestaat er een sterkere samenwerking
tussen Hyperion, de Nieuwe Havo, Bredero Mavo,
Bredero Beroepscollege en Vox College. Collega’s
van deze scholen werken nauw samen om
leerlingen goed over te dragen die van school
wisselen.
Dat is heel fijn, want zo kunnen we ervoor zorgen
dat de leerlingen die wisselen van schoolniveau op
een goede manier begeleid worden en een plekje
krijgen op een van de andere VOvA-scholen in
Amsterdam-Noord. Hyperion is een categorale vwoschool, maar vormt dus ook een brede
scholengemeenschap met deze zusterscholen.

programma bestond uit verschillende, vooral
sportieve onderdelen. Trampolinespringen in een
als Dantes cirkels uitgedoste, helverlichte grot,
ondergronds lasergamen, verschillende rodelbanen,
een klimparcours, spons-, kubb-, voet- & volleybal,
pubquiz en als letterlijk –hoe kan het ook anders in
Limburg- hoogtepunt een middagje glijen en
roetsjen in een ijs- en ijskoude indoorskihal. Ook
heel bijzonder waren de avonden rond het
kampvuur, met marshmallows en mooie
ondergaande zonnen en voortdurend stiekeme,
onschuldige wandel-vluchtpogingen, langs koeien,
door eindeloos glooiende grasvelden. Hoewel de
lokale boeren daar minder van genoten. Het
busvervoer bleef een aanhoudende uitdaging door
een eigenaardig wisselend aantal touringcars. Maar
we zijn veilig heen en weer en teruggebracht. Het
was goed om te zien dat leerlingen écht genoten
van de reis waar ze al zo lang op gewacht hadden.
Het was een succes!

ItsLearning eindejaarsopruiming en het nieuwe
jaar (door Herbert van der Voort)
Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent
dat we gaan afronden en voorbereiden op het
komende jaar. Dit geldt ook voor itsLearning. Vóór
de vakantie gaan we opruimen en aan het eind van
de vakantie worden de voorbereidingen getroffen
om tijdens de eerste dagen alles gereed te zetten
voor het komende jaar. Vóór de start van het
nieuwe jaar worden de oude Jaarvakken verwijderd
en vervangen door nieuwe Jaarvakken. In de
nieuwe Vakken zal de Planner een andere lay-out
hebben. De inhoudelijke elementen van de
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Planners blijven hetzelfde, alleen de weergave
wordt iets anders.
Bijvoorbeeld van dit naar dit.

Kijk op sterrenmakers.nl
De vakantieactiviteiten in Noord staan 4 juli
allemaal op www.sterrenmakers.nl. Hier kun je je
ook inschrijven. Doe dat op tijd, want er is vaak
maar beperkt plek, dus houd sterrenmakers.nl
deze zomer goed in de gaten!

De nieuwe Planner is visueel overzichtelijker, beter
te sorteren en zorgt voor een makkelijkere
navigatie. Door het gebruik van iconen is sneller te
zien om wat voor type Activiteit het gaat. De
nieuwe Planner zou ook buiten itsLearning gedeeld
kunnen worden.
Naast een vernieuwde Planner zijn er nog een
aantal nieuwe functionaliteiten bijgekomen, zoals
een geïntegreerde plagiaatscanner. Aan het begin
van het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen
meegenomen worden in de vernieuwingen.
Leuke zomeractiviteiten van MidZomerMokum
Noord!
Op 16 juli begint de zomervakantie én ook
MidzomerMokum Noord. MidzomerMokum is het
vakantie-activiteitenprogramma van de gemeente
voor alle jonge Amsterdammers tot 25 jaar. In
Noord staan er weer veel mooie activiteiten op het
programma zoals songwriter, filmavond,
paardrijden, straatvoetbal en nog veel meer.
MidzomerMokum Noord duurt tot en met 28
augustus. De meeste activiteiten zijn gratis of bijna
gratis. Voor sommige activiteiten moet je je
inschrijven.
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