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Surfdag leerjaar 6 

Volg onze Social Media  accounts: 

@ckv_hyperionlyceum 
@kunst_hyperionlyceum 
@hyperion_lyceum_officia 

Voor je agenda                         

10 oktober – zelfstudiedag 

11 oktober – leerjaar 4 CKV dag, VOvA 

studiedag 

15 t/m 23 oktober – herfstvakantie 

24 t/m 27 oktober – leerjaar 4 

gymnasium reis Trier 

27 t/m 28 oktober – Project museum 

Het Schip 

8 november – PWS werkmiddag 

10 november - deelraadvergadering 

11 november – reünie 10 jaar Hyperion 

21 november – zelfstudiedag 

22 t/m 30 november– SE/ toetsweek 1 

1 december – zelfstudiedag 

1 t/m 2 december – leerjaar 5 CKV dag 

12 t/m 14  december – MEP (Model 

European Parliament) 

 

Bijzondere en goede start (door Elly Loman)  
We zijn het schooljaar 2022-2023 goed en zonder 
docentenvacatures gestart, dat is heel fijn in deze 
tijd met krapte op de arbeidsmarkt.   
Wel was het was wel een verdrietige start, want op 
maandag 18 juli, de eerste dag van de 
zomervakantie, overleed Gerrit de Ree, een van 
onze conciërges. Gerrit was een zeer gewaardeerde 
en fijne collega. Met een aantal leerlingen en 
collega's konden we bij zijn uitvaart zijn. Na de 
zomervakantie hebben we een herdenkingsruimte 
ingericht en een bijeenkomst voor het team en de 
leerlingen georganiseerd. Zijn echtgenote en 
dochters waren daar ook bij aanwezig. We missen 
Gerrit heel erg.  
Inmiddels hebben we een mooi kennismakings-
Summer Camp voor de nieuwe eerstejaars 
leerlingen gehad, met een grootse finale in de 
Tolhuistuin. De zesdeklassers zijn een dag gaan 
surfen bij Camperduin om op een speciale manier 
het examenjaar gezamenlijk te starten.   
  

Dag Hans / Hansdag (door Lean Baas)   
Afgelopen vrijdag hebben we met een Dag Hans / 
Hansdag afscheid genomen van Hans Schoonheim, 
onze teamleider van leerjaar 3 en 4. Elf jaar lang 
heeft hij alles gedaan om het Hyperion op te 
bouwen tot de school die hier nu staat op de 
Overhoekse modder.  
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We hebben hem met leerlingen in de pauze 
toegezongen. Het was mooi om te zien hoe 
sommigen Hans persoonlijk kwamen bedanken. Als 
collega's hebben we aan het eind van de middag in 
het auditorium Hans bedankt voor alles wat hij voor 
ons en de school gedaan heeft.  

 
Er werd toneel gespeeld, gezongen, gedanst, 
gespeecht en ja, toch ook een beetje gehuild. We 
zullen onze boom (dat was wel de meest gehoorde 
metafoor die middag) enorm gaan missen, maar 
weten ook dat Hans zijn teams en collega's zoveel 
(zelf)vertrouwen, ruimte en inzicht heeft 
meegegeven dat we zelf goed verder kunnen.  
  

Werkzaamheden rond het schoolgebouw (door de 
schoolleiding)  
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten start nu ook de 
bouw aan de noordkant van ons schoolgebouw. 
Daardoor zullen fietspaden soms omgelegd moeten 
worden en/of zal een deel van de Badhuiskade 
tijdelijk dicht zijn. Wij vragen iedereen om zich echt 
aan alle regels en aanwijzingen te houden op de 
openbare weg rond ons gebouw.   
Ook willen we de leerlingen vragen om voorzichtig 
de fietsenstalling te verlaten en niet met een grote 
vaart de weg op te rijden, want dat kan gevaarlijke 
situaties opleveren.  

Ten slotte hebben we klachten gekregen van de 
bewoners van de Boldtoren, aan de centrumkant 
van ons gebouw, over aanwezigheid van onze 
leerlingen in de hal van de toren. Het lijkt ons 
logisch dat dit niet wenselijk is en we willen graag 
een goede buur zijn.  
Ook de mentoren zullen hun leerlingen wijzen op 
de veiligheidsregels om het gebouw; bij deze 
vragen we de ouders/verzorgers om hier ook bij stil 
te staan en deze zaken thuis te bespreken. Dank je 
wel voor je medewerking. 
  

Verslag Junior Challenge Almere (door Moshe 
Iseger)  

 
Op donderdag 8 september gingen we met een 
grote groep leerlingen vanuit school naar de Junior 
Challenge (triatlon) in Almere. De dag begon 
meteen goed: we moesten om 8.45 uur in de 
stromende regen verzamelen met onze fietsen en 
andere spullen. Vanaf school werden onze fietsen 
ingeladen en gingen we met z'n allen met de trein 
richting Almere. Het weer begon al een beetje op te 
klaren. Na het voorbereiden van al onze spullen was 
het om 12 uur tijd om te starten met de wedstrijd. 
Het was inmiddels droog en het zonnetje begon te 
schijnen. Lees hier hoe het Moshe verder verging in 
Almere…  
  

Sociale veiligheid op school (door Jaco Mijnheer)  
Tijdens de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken 
onder de leerlingen behaalt onze school hoge 
scores als het gaat om veiligheid, die we graag 

https://www.hyperionlyceum.nl/wp-content/uploads/2022/10/hyperlink-verslag-junior-challenge-nieuwsbrief-1-22.pdf
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willen blijven waarmaken. Dit geldt voor fysieke 
veiligheid (omgeving, gebouw en het eigen lichaam) 
en sociale veiligheid (gedrag en interactie).  
Op het gebied van sociale veiligheid is de mentor 
het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. 
Daarnaast zijn er op school zorgcoördinatoren, een 
anti-pestcoördinator en vertrouwenspersonen. Ook 
zijn we bezig met de ontwikkeling van een vangnet 
op het gebied van ongewenste intimiteiten / 
grensoverschrijdend gedrag. Bij vraagstukken of 
problemen op het gebied van sociale veiligheid 
zetten we altijd in op de pedagogische driehoek van 
leerling, ouder en school.  
Het Hyperion Lyceum was onlangs ook 
vertegenwoordigd bij netwerkbijeenkomsten 
Schoolveiligheid Noord (georganiseerd door de 
gemeente Amsterdam) en Sociale veiligheid Noord 
(stadsdeel). Op deze bijeenkomsten onderhouden 
we onze contacten met partners als gemeente, 
stadsdeel, jongerenwerk, streetcornerwerk, politie 
en natuurlijk andere scholen. Ook blijven we op de 
hoogte van wat er speelt in de stad en de omgeving 
van school en van trends onder jongeren.  
Algemene onderwerpen die bij de recente 
bijeenkomsten aan de orde kwamen: pesten, 
identiteit, radicalisering en de rol die 
geloofsgemeenschappen (kerk, moskee) kunnen 
spelen in sociale veiligheid.  
  

Afscheid Gerrit, (door Ans Wesselink)   
Op 18 juli is onze geliefde conciërge Gerrit de Ree 
overleden. Gerrit was al langere tijd ernstig ziek en 
sinds december niet meer op school. Toch zijn we 
erg geschrokken van de snelheid van het 
ziekteproces die ertoe leidde dat er zo vroeg een 
einde aan zijn leven kwam.  
Gerrit was een gewaardeerde collega die vier jaar 
aan het Hyperion Lyceum verbonden is geweest en 
veel betekend heeft voor onze leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers. Wij missen 
hem iedere dag.  
Op donderdag 8 september hebben we voor Gerrit 
een bijeenkomst gehouden in het auditorium van 

onze school. Zijn vrouw, dochters, een aantal 
leerlingen en collega’s waren aanwezig om Gerrit te 
herdenken. Er zijn gedichten voorgedragen, 
herinneringen aan Gerrit opgehaald en er werd 
reggae gespeeld, zijn favoriete muziek.  
In de school was een ruimte ingericht waar 
leerlingen en collega’s berichtjes, herinneringen en 
gedichten in een herdenkingsboek aan Gerrit 
kunnen schrijven. Dit boek wordt binnenkort 
overhandigd aan zijn familie. We hopen dat dit 
boek hun steun en troost zal geven in een voor hen 
ontzettend moeilijke tijd.  
 

 
 
Feest der herkenning (door Erna Slotboom)  
‘Blijkbaar eten we vanavond in de kamer van mijn 
puber, aangezien daar al het servies ligt.’  
De ouders van de Hyperionleerlingen vierden 
donderdag 29 sept het tienjarig bestaan van de 
school. Een uitgesteld feest - inmiddels is de school 
haar 12e schooljaar in gegaan - maar dat mocht de 
pret niet drukken. De avond was een feest der 
herkenning. Saskia Smith en Martine de Vente van 
platform ’t Is hier geen hotel gaven een lezing.  
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Beiden zijn ervaringsdeskundige, ze hebben pubers 
in huis en geven ook les op het mbo. Met heel 
grappige, ontroerende en herkenbare voorbeelden 
vertelden zij hoe ze met vallen en opstaan proberen 
hun pubers zo goed mogelijk op te voeden. Naast 
de tips die zij voor ons hadden, gingen we als 
ouders aan de hand van stellingen ook met elkaar in 
gesprek. Er kwamen veel vragen en adviezen uit de 
zaal. Ook voor Smith en De Vente was dat een 
verrassing: ‘Meestal moeten we ons publiek veel 
meer uitdagen om mee te doen. Maar deze avond 
ging dat helemaal vanzelf.’  
Na de lezing gingen de voetjes van de vloer op de 
muziek van DJ Robert ‘Ken Tatsis’ en was er een 
borrel met heerlijke hapjes van Willie. Kortom, een 
geslaagde avond waar wij als bestuur van de 
oudervereniging met veel plezier op terugkijken. 
 
PS - Voor wie er niet bij was: we zoeken nog 
versterking voor ons bestuur! Als je interesse hebt, 
bel me op 06-43986998 of mail ons via 
oudervereniging@hyperionlyceum.nl. 
  

Financiële krapte, #Ikredhetnietmeer, Jeugdfonds 
Sport en Jongerencultuurfonds (door Ans 
Wesselink)  
We horen steeds vaker berichten over toenemende 
armoede. Steeds meer huishoudens krijgen te 
maken met oplopende kosten door de hoge inflatie 
en de stijgende energieprijzen. Dat betekent dat 

veel gezinnen van nét te weinig geld leven en dat 
raakt ook direct de kinderen. Het Jeugdfonds Sport 
Amsterdam wil voorkomen dat ouders hun 
kinderen en jongeren onnodig van sport-, zwem- en 
cultuurlessen afhalen en hebben daarom de 
beoordelingscriteria voor hun vergoedingen 
verruimd.  
In deze tijd waarin alles duurder wordt is het 
Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds er 
voor alle Amsterdamse ouders die de sport-, zwem- 
muziek-, dans-, zang- en/of theaterlessen niet meer 
kunnen betalen, zodat hun kinderen niet hoeven te 
stoppen met hun activiteiten. Twijfel je of je voor 
een vergoeding van de fondsen in aanmerking 
komt? Neem dan contact op! Er is meer mogelijk 
dan je denkt.   
Contactgegevens Cultuur: 06 83799753, 
info@jongerencultuurfonds.nl. Contactgegevens 
Sport: 06 20074161, 
amsterdam@jeugdfondssport.nl. 
  

Summer Camp 2022 met de brugklassen (door 
Sjors Broeders)  
Van 21 tot en met 23 september waren we met de 
brugklassen op Summer Camp op camping 
Vliegenbos, in de Tolhuistuin en in het 
Noorderpark.  
Klas 1A, B en C begonnen op woensdag met de 
workshops van theater De Gasten, terwijl klas 1D 
en E al om 8.30 uur op de camping moesten zijn om 
daar hun tentjes op te zetten voor die avond. Toen 
dat eenmaal gelukt was, fietsten we naar het 
Noorderpark voor de workshops. Daar werden we 
ontvangen door de enthousiaste Gasten, die de 
leerlingen klaarstoomden voor the big day: op 
vrijdag zouden de leerlingen een voorstelling 
opvoeren. Toen de workshops afgelopen waren, 
vertrokken we naar de supermarkt om daar de 
boodschappen te halen en in groepjes op de 
camping te gaan koken. Hiervoor moesten 
leerlingen zelf een gaspitje meenemen. Er werden 
heerlijke gerechten bereid, van sushi tot aan wraps 

mailto:oudervereniging@hyperionlyceum.nl
mailto:info@jongerencultuurfonds.nl
mailto:amsterdam@jeugdfondssport.nl
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tot aan… geen idee. Sommige baksels…      . Richtsje 
had nog een aantal spellen geregeld om de tijd 
tussen boodschappen doen en koken op te vullen, 
zoals touwtrekken en het steen-papier-schaar-
estafettespel. Na het avondeten verzorgden de 
juniormentoren het programma en werd er 
geweerwolfd en 30 seconds  gespeeld. Gezellig!   
 

 
 

 
 
De volgende ochtend, op donderdag, moesten de 
leerlingen ervoor zorgen dat we op tijd het 
campingveld opgeruimd hadden, wat inhield dat 
alle tentjes afgebroken moesten worden, de spullen 
terug in de tassen en natuurlijk het veld netjes 
achterlaten. Er moest ook plaatsgemaakt worden 
voor 1A, B en C, die die ochtend hun tentjes 
moesten opzetten. Toen 1D en E er eindelijk klaar 
voor waren, gingen we door naar de Tolhuistuin 

voor het vervolg van de workshops.   
Dan: de grote dag! Nadat in de ochtend de puntjes 
op de i werden gezet door de Gasten en de 
leerlingen, begonnen om 14.15 uur de ouders 
binnen te stromen om het schouwspel van hun kind 
te bewonderen. Voor 1A, B, C en D mochten we 
blijven zitten, maar voor de voorstelling van 1E 
liepen we mee tot achterin de Tolhuistuin. Toen dat 
afgelopen was kregen de leerlingen én de 
juniormentoren een groot applaus van alle 
mentoren en de ouders en andere familieleden.   
We kijken met een positief gevoel terug op het 
kamp van dit jaar. Wat liep het gesmeerd! Tot 
volgend jaar!!!  
  

Nieuw Bureau V aanbod! (door Rosanne Kofman)  
Er ligt weer een prachtig Bureau V aanbod klaar, 
volop interessante cursussen mogelijkheden om 
mee te werken aan de toneelvoorstelling of om je 
in te zetten in (een commissie in) de school. Dit jaar 
wordt ook het V+ traject weer aangeboden, met 
maatwerkbegeleiding. Bekijk alle mogelijkheden op 
de Bureau V site . De inschrijving gaat via het 
invullen en (laten) ondertekenen van een  
formulier.   
Verrijken, verdiepen, versnellen of verbreden doen 
leerlingen vooral voor zichzelf. Ze kunnen meer, 
willen meer of anders… Misschien hebben ze 
minder les nodig in een bepaald vak en kunnen ze 
die tijd goed gebruiken voor iets anders.  
Bureau V helpt talenten te ontwikkelen en ervaring 
op te doen die ze bijvoorbeeld helpt om toegelaten 
te worden tot een (selectie)opleiding, of ze net dat 
streepje voor geeft bij het zoeken naar een baan. 
Aan het einde van het jaar ligt er een mooi 
certificaat voor de deelnemers klaar en een 
vermelding op het rapport. 

https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/aanbod-2022-2023
https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/homepage
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Ook kunnen ze alles wat ze extra doen op hun CV 
zetten. In principe zijn Bureau V activiteiten tijdens 
(andere) lesuren, daarom is het belangrijk dat 
er spelregels aan verbonden zijn en dat ouders en 
mentor het ermee eens zijn. Zij moeten daarom ook 
tekenen op het inschrijfformulier. De deadline voor 
het inschrijven voor een Bureau V activiteit is 
donderdag 13 oktober (de donderdag vóór de 
herfstvakantie).  
Leerlingen kunnen een inschrijfformulier van de 
mentor krijgen, ook te vinden bij de receptie of in 
het decanaat, maar je kunt ook deze link gebruiken. 
Hier vind je ook de formulieren voor een eigen 
project of externe activiteit. Ze kunnen hiervoor 
ook altijd binnenlopen in het decanaat op de 
3e verdieping. Voor het aanmelden voor vervroegd 
examen kunnen leerlingen zich aan het einde van 
de derde klas inschrijven. Succes met rondkijken en  
inschrijven! 

Zesdeklassers On waves (door Ties Draper)  
Leerjaar 6 ging vrijdag 23 september op Surfdag en 
het stroomde van de regen. Een locatie met de 
naam Laguna Beach kon daar niets aan verbeteren. 
Misschien maakte regenachtig Camperduin juist het 
beste los in de groep. Met de voeten in de modder 
is het juttersmysterie opgelost en voor wie nog niet 
genoeg had van water water water? Die ging onder 
leiding van de Jongens uit Schoorl in wetsuit nog 
suppen, raften en bodysurfen! Voor de oudere 
docent een uitdaging die tot behoorlijk wat 
spierpijn leidde… De jonge honden konden er 
echter geen genoeg van krijgen en gingen door tot 
de bus weer vertrok. Wie er was zal beamen: het 
was een geslaagd evenement!  

 
  
Jeugdland woensdag 31 augustus (door Rosie 
Derksen) 

 
 

https://sites.google.com/hyperionlyceum.nl/hyperion-lyceum-bureau-v/aanmeldformulieren
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Goed begonnen is half gewonnen! Op woensdag 31 
augustus heeft leerjaar 2 het nieuwe schooljaar 
ingeluid met een startdag bij Jeugdland. De sfeer 
zat er meteen al goed in: de klassen gingen 
enthousiast aan de slag met de teambuildings-
activiteiten. Er werd vrolijk op los getimmerd, het 
was zonnig en de dag werd semi-culinair afgesloten 
met een lekker ijsje. Kortom: een gezellige en 
geslaagde startdag.  
  

MEP (door Kathelijne Meijer) 
Elk jaar is er voor de vierdeklassers MEP - Model 
European Parliament - op school, waarbij we twee 
dagen lang het Europees Parlement naspelen. We 
komen allemaal in pak, vergaderen en debatteren. 
Elk jaar wordt er ook een groepje leerlingen 
uitgekozen om door te gaan naar MEP Amsterdam. 
Wie hier talent laat zien, maakt kans om door te 
gaan naar MEP Nationaal. Eind september heeft het 
Hyperion vier leerlingen gestuurd naar MEP 
Nationaal, dat waren Lisa van der Meer, Sytze 
Fortuin, Lizzy de Boer en Kathelijne Meijer.  
Op zondag 25 september gingen we met al onze 
bepakking richting de provincies, waar we vier 
dagen in een gastgezin zouden zitten. Lisa zat 
bijvoorbeeld met haar commissie in Den Bosch. 
Hier schreef zij een resolutie samen met leerlingen 
vanuit heel Nederland. De inhoud van de resolutie 
hing van de commissie af, zo had de commissie van 
Sytze als thema cryptocurrency. Deze resolutie is 
niet aangenomen door te weinig informatie over 
het onderwerp.   
De laatste twee dagen werden doorgebracht in een 
hostel in Den Haag. Op de slotdag van MEP 
Nationaal zaten we in de Tweede Kamer. De stoelen 
daar zitten heerlijk en draaien goed rond. Bij MEP 
houd je vaak de waarden en wensen van jouw 
delegatie (dit jaar was Amsterdam Polen) aan. Al 
met al was het een superleuke ervaring!  

  

 

 
 
Itslearning update (door Herbert van de Voort) 
De eerste volwaardige jaarovergang van Itslearning 
is achter de rug. Er is veel werk verzet om er voor te 
zorgen dat alle leerlingen en docenten weer in de 
juiste vakken terecht zijn gekomen en dat alle 
Planners en Bronnen zijn geüpdatet. Ook 
nagekomen wijzigingen zijn verwerkt en zullen nog 
gedurende het jaar regelmatig doorgevoerd 
worden. Door de koppeling van het 
roosterprogramma Zermelo met Itslearning is 
ieders rooster zichtbaar in de Agenda, inclusief 
eventuele roosterwijzigingen. 
Zoals al vermeld in een eerder bericht wordt er 

gewerkt aan het verbeteren van de 

overzichtelijkheid binnen Itslearning. Een onderdeel 

daarvan is de vernieuwde weergave van de 

Planners. Deze nieuwe interface is de afgelopen 

weken door een aantal docenten en leerlingen 
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getest en de bevindingen zijn erg positief. Het is de 

bedoeling om deze nieuwe weergave van de 

Planner na de herfstvakantie bij de leerlingen te 

introduceren. 

Winnaar ontwerpwedstrijd Elsje Christiaensbrug 

(van website gemeente Amsterdam)  

Leerlingen van het Hyperion Lyceum in Overhoeks 

hebben een kunstwerk ontworpen voor op het 

asfalt van de Elsje Christiaensbrug. Deze brug over 

het Buiksloterkanaal verbindt Overhoeks 

Badhuiskade met de Tolhuistuin. Het was vroeger 

een brug voor auto’s naar het Shellterrein. In de 

toekomst wordt de brug gebruikt door fietsers en 

voetgangers.   

De buurt heeft gestemd en het winnende ontwerp 

is: Ecologische Voetafdruk. Dit kunstwerk wordt 

voorjaar 2023 op de brug aangebracht. Vóór de 

zomervakantie hebben we samen met het Hyperion 

Lyceum een ontwerpwedstrijd georganiseerd. 

Leerlingen die kunstvakken volgen hebben toen 

ontwerpen gemaakt voor de brug. Hierbij werden 

zij begeleid door studenten van de 

Breitneracademie.   

Het winnende kunstwerk Ecologische Voetafdruk is 

ontworpen door Tiago van Hoof, Sophie Lefèbvre 

en Amber Schrijvers. Dit ontwerp kreeg 378 

stemmen. In totaal zijn er 690 stemmen uitgebracht 

door bewoners. De Elsje Christiaensbrug is nu 

gesloten vanwege werkzaamheden. Volgens 

planning zijn de werkzaamheden dit najaar klaar. 

Het is belangrijk dat gebeurt in een periode met 

weinig regen, vandaar dat we nog even moeten 

wachten. 

 

 

 

 

 

 

Over Ecologische Voetafdruk, Tiago Hoof, 
Sophie Lefèbvre en Amber Schrijvers leggen 
uit:  
 

 
 
“Wij wilden graag iets doen met het thema 
milieu en het samenbrengen van mensen, dat 
is namelijk ook wat een brug doet: 
verbinden. Zoals je in het ontwerp kan zien, 
zijn er veel planten op de achtergrond. We 
hebben gekozen voor planten, omdat we 
hoorden dat het met ecologische verf wordt 
geschilderd en dit vonden we wel een leuke 
knipoog. Nederland is in het algemeen groen, 
en de brug grenst aan de Tolhuistuin. Diverse 
planten uit verschillende landen, zoals uit 
Zuid-Amerika en Indonesië, staan voor de 
vele verschillende mensen in Amsterdam. De 
voetstappen staan voor het drukbevolkte 
Amsterdam en de vele verschillende mensen 
die er in rondlopen. Ook leek het ons wel een 
leuk idee voor de kinderen, omdat we zelf 
vroeger hielden van het lopen in andermans 
voetstappen.” 
 


