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Zet vast in uw agenda: op woensdag 21 december is er – om het voor ouders gemakkelijk
te maken - een gecombineerde ouderavond gepland. Deze avond kunt u zowel de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging als een voorlichtingsavond rondom
Bring Your Own Device bijwonen.
Eerste ledenvergadering oudervereniging Hyperion
Om 19:00 zijn alle ouders van harte welkom op de eerste (jaarlijkse) algemene ledenvergadering van de vorig jaar opgerichte oudervereniging! Op deze avond zal het nieuwe
bestuur van de OV zich presenteren en toelichting geven op de rol van de vereniging mbt
de ouderbijdrage, het Hyperionfonds en schoolactiviteiten. Er wordt teruggekeken op
2015/16 en vooruitgekeken naar dit en komend jaar. Agenda en stukken vindt u vanaf 14
december op http://www.hyperionlyceum.nl/ouders/klankbordgroep-ouders
De ledenvergadering duurt uiterlijk tot 20.00. Aansluitend kunt u uitvinden:
Wat doet uw kind nou precies op de laptop? Kom kijken in de workshops op 21 december! Leerlingen laten in verschillende workshops zien wat ze in en om de lessen doen
met de laptop.
Heeft u een idee wat uw kind met de laptop doet bij Life Style Informatics? Google Classroom: hoe werkt dat nu eigenlijk? Huh, moeten ze een filmpje maken voor Nederlands?
Op de thema-avond van BYOD laten leerlingen, onder begeleiding van hun docent, in
verschillende workshops aan u zien wat zij doen en hoe ze leren met de laptop. U zult
verrast zijn!
Het programma:
 19.00 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Hyperion
 20.00 Pauze
 20.15 Introductie BYOD
 20.20 Drie rondes van 20 minuten (en keuzes uit vijf workshops) door leerlingen
van Hyperion
 21.30 Afsluiting en als er behoefte is nabespreking
 22.00 Gebouw dicht
Komt allen! U bent natuurlijk ook van harte welkom als u slechts een deel van de avond
kunt bijwonen.
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