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Beste ouders/verzorgers,    
   
Begin deze week hebben jullie van ons mail ontvangen met een overzicht van de eerste schoolweek. Hieronder 
vinden jullie algemene informatie voor dit schooljaar. Het is best veel, maar het leek ons handig om jullie nu alles in 
één keer te sturen.  
  
Donderdag 1 en vrijdag 2 september hebben leerjaar 2 tot en met 6 les volgens het rooster, dit is te vinden in 
Zermelo / itsLearning.   
Het introductieprogramma van leerjaar 1 ziet er zo uit:   

• Donderdag van 9:00 tot 13:30 u, inclusief afsluitende picknick in de buurt van school  
• Vrijdag start met mentorles om 10:45 u, daarna 3 lessen volgens rooster (de mentoren laten vooraf 
weten welke dat zijn), slot met mentor tot uiterlijk 15:15 u.  

  
Rooster   
Vorig jaar zijn we gestart met een Hyperionrooster met kern- en keuzelessen, dit jaar zetten we dit voort met een 
aantal aanpassingen. Een van de ambities van ons Jaarplan 22/23 is het verder ontwikkelen van de 
Hyperiondidactiek tijdens die kern- en keuzelessen.  
De onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) volgt dagelijks keuzelessen op vaste lesuren, waarbij de leerlingen via 
verplichte inschrijving kiezen uit een aanbod van verschillende vakken:   

  Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag   

Leerjaar 1   4e  4e  3e  8e  4e + 8e  

Leerjaar 2   3e +7e  4e + 5e  3e + 7e  3e  3e + 8e  

Leerjaar 3   2e + 5e  3e + 7e  5e  4e + 8e  4e + 6e  

   
In de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) komt ruimte om zelf keuzes te maken voor vak en tijdstip. Iedere leerling geeft 
zijn eigen rooster vorm rondom de al ingeroosterde kernlessen. Uiteraard alles binnen de kaders van de wettelijk 
verplichte onderwijstijd.  
Let op: voor deze en volgende week worden alle keuzelessen door school ingevuld.  
Voor de beste en meest actuele weergave van hun rooster kijken leerlingen in principe in itsLearning. Eventueel ook 
in Zermelo of Magister.  
   
Jaarplanning  
De actuele jaarkalender vind je op onze website. In de derde schoolweek zijn er ouderavonden, waarbij de mentoren 
aanwezig zijn. Een aparte uitnodiging volgt. Hierbij nogmaals de data en tijden.   
• dinsdag 13 september  19.30-20.45 leerjaar 1, 20.15-21.30 leerjaar 2    
• woensdag 14september  19.30-20.45 leerjaar 3, 20.15-21.30 leerjaar 4    
• donderdag 15 september  19.30-20.45 leerjaar 5, 20.15-21.30 leerjaar 6   
   
Bereikbaarheid  
Door de bouwwerkzaamheden rondom school is ons schoolgebouw aan de parkzijde (achterzijde) alleen met een 
omweg bereikbaar. Het makkelijkst is om vanaf de pont of de brug via de Badhuiskade binnen te komen (dus aan de 
kant waar het water is).  

https://www.hyperionlyceum.nl/praktisch/jaarkalender/
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Verlengde schooldag  
Er is geen huiswerkbegeleiding meer op school, na een jarenlange samenwerking verhuist Over ’t IJ naar een andere 
locatie. Maar de leerlingen kunnen na de lessen wel rustig op school hun schoolwerk afmaken: elke maandag tot en 
met donderdag tot 17.30 uur in de bibliotheek, met toezicht zodat er echt in alle rust gewerkt wordt. We 
onderzoeken of we hier ook ondersteuning kunnen bieden voor de vakken. Als je toch huiswerkbegeleiding wilt 
bieden aan je kind, dit graag zelf regelen.  
  
Vapen  
Vapen (elektronisch roken) is bedoeld voor volwassenen die van hun rookverslaving af willen. Er is nu ook vape op 
de markt met een snoepsmaakje, aantrekkelijk voor jongeren maar meestal ook verslavend door nicotine. Voor de 
zomervakantie hadden een paar leerlingen vapes bij zich, maar deze zijn op school niet toegestaan, net als sigaretten 
en andere genotmiddelen. Willen jullie dit nog eens met je kind bespreken?  
  
Afspraken met Albert Heijn  
Sommige leerlingen gaan in de pauze naar de Albert Heijn vlak bij school. Groepen leerlingen maken het soms erg 
druk, AH heeft een deurbeleid om hiermee om te kunnen gaan.  
Helaas is het ook een enkele keer voorgekomen dat een leerling betrapt is op winkeldiefstal. Hierbij is de aanpak: de 
leerling krijgt een winkelverbod en de ouders/verzorgers worden gebeld om de leerling op te komen halen. In 
uitzonderlijke gevallen wordt school of de politie ingeschakeld.  
Ons advies aan de leerlingen is om zelf een lunch mee naar school te brengen of gebruik te maken 
van het schoolkantineaanbod voor een ontspannen pauze.  
  
Corona   
Van het ministerie van OCW hebben wij een sectorplan COVID-19 ontvangen. De aanpak gaat uit van vier fasen 
(donkergroen – lichtgroen – oranje – rood), waarbij er meer ruimte is voor maatwerk per school. Zodra de invulling 
van deze fasen voor onze school is vastgesteld, informeren we jullie hierover.  
  
Jubileumfeest, save the date! (ook namens de Oudervereniging)  
Toffe avond in het kader van het 10-jarig bestaan, een nieuw schooljaar, een frisse start, wellicht een (hernieuwde) 
kennismaking & ontmoeting, interessante spreker, kortom FEEST, met een borrel, live op het Hyperion Lyceum! Alle 
ouders en verzorgers zijn welkom!  
Save the date: donderdag 29 september inloop vanaf 19:30 u, start programma om 20 u.  
Locatie: Hyperion Lyceum.  
   
Overlijden van onze collega Gerrit  
Vlak voor de vakantie hebben wij afscheid moeten nemen van onze conciërge Gerrit de Ree. We hebben op school 
een ruimte ingericht waar leerlingen en medewerkers Gerrit kunnen herdenken. Ook zullen we op 8 september, aan 
het einde van de studiedag om 16.30 uur, met elkaar stilstaan bij dit grote verlies. De leerlingen worden hiervoor 
uitgenodigd door hun mentoren.  
  
We hopen dat we jullie hiermee voldoende hebben geïnformeerd en zien uit naar een mooi schooljaar!  
   
Met vriendelijke groet,  
   
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 & 2  
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 & 4  
Annette Bosscher, teamleider leerjaar 5 & 6  
Elly Loman, rector  


