Mini-gids 2016-2017

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Het wordt een bijzonder schooljaar 2016 - 2017 want de eerste lichting 6 vwo
leerlingen doet eindexamen. Dat is best spannend. Wij hebben er vertrouwen
in en zullen er alles aan doen om, samen met de leerlingen, een prachtig
resultaat te behalen. Daarnaast zal onze school komend jaar 770 leerlingen en 75
personeelsleden hebben, dat betekent dat we bijna volgroeid zijn.
Tegelijkertijd blijven we onze school verbeteren, want Samen Durven Leren geldt
voor de leerlingen en het team. Voor komend jaar hebben we een aantal doelen
met elkaar afgesproken. We gaan de roosters, de jaarplanning en de communicatie
onder de loep nemen, om ervoor te zorgen dat deze zo optimaal mogelijk zullen
zijn. Verder willen we veel aandacht besteden aan onze didactiek. Op welke
manier geven we de lessen, kunnen we de leerlingen meer loslaten, meer eigen
keuzes laten maken? Ook vinden we het een goed moment om het curriculum
tegen het licht te houden; is er evenwicht in ons programma, bieden we de goede
onderwerpen aan op een passende manier?
De resultaten van bovengenoemde doelen vormen o.a. de bouwstenen voor het
op te stellen Schoolplan 2017 - 2021. In die periode verhuizen we naar het nieuwe
gebouw, namelijk in de zomer van 2018. Het wordt een fantastisch gebouw. De
contouren en plattegronden zijn vastgesteld en momenteel zijn we, met het team,
een aantal leerlingen en ouders, naar de inrichting aan het kijken. Het nieuwe
gebouw op Overhoeks geeft ons nog meer mogelijkheden die kunnen bijdragen aan
het opleiden van onze leerlingen tot kritisch en rationeel denkende volwassenen met
oog voor mens en maatschappij.
Kortom, we gaan een enerverend jaar tegemoet en gezamenlijk bouwen we voort
aan innovatief onderwijs.
Namens het hele team van het Hyperion Lyceum,
Elly Loman
rector

Lestijden
1e lesuur

08.15 - 09.00 uur

2e lesuur

09.00 - 09.45 uur

3e lesuur

09.45 - 10.30 uur

pauze

15 minuten

4e lesuur

10.45 - 11.30 uur

5e lesuur

11.30 - 12.15 uur

pauze

30 minuten

6e lesuur

12.45 - 13.30 uur

7e lesuur

13.30 - 14.15 uur

pauze

15 minuten

8e lesuur

14.30 - 15.15 uur

9e lesuur

15.15 - 16.00 uur

10e uur

16.00 - 16.45 uur

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, moeten je ouders dit tussen
08.00 en 09.00 uur telefonisch melden op (020) 579 72 20.

Wie is wie?
Teamleider (klas 1 en 2)
Teamleider (klas 3 en 4)
Teamleider (klas 5 en 6)
Rector

Hulp nodig?
Hans Schoonheim
Ingeborg Nietzman
Daphne van Manen
Elly Loman

De administratie
Dagelijks open van 09.00 tot 16.00 uur.
Bij de (leerling)administratie kun je terecht voor:
• wijzigingen in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer)
• aanvragen extra verlof
• aanvragen formulieren studiefinanciering
Administratie
Anita van Breukelen
Ans Wesselink
Joke van Berkel

Conciërge

De conciërge houdt toezicht op het hele gebouw. Alle aanwijzingen van de
conciërge volg je op. Zijn er problemen met meubilair, sanitair e.d. dan kun je
dit bij de conciërge melden.
Conciërge
Ria Hoek
Arnold Goudkuil
Winzel van Rhemen

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen de
school.
Zorgcoördinatoren		 Tristan Schenk
		 Tjandra Tol
		 Reineke Hesselt - van Dinter

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en vertrouwelijke zaken, zoals
pesten of andere vormen van gedrag.
Vertrouwenspersonen		 Annette Bosscher
		 Floris Steinhart

Ouder Kind Adviseur (OKA)
Ouder Kind Adviseur		 Sjoukje Douma

Decanaat
In klas 3 tot en met 6 begeleiden de decanen de leerlingen bij hun profiel- en
studiekeuze. Een belangrijke rol bij de begeleiding is de site van het decanaat: www.hyperionlyeum.dedecaan.net, waar leerlingen en ouders zeer veel
informatie kunnen vinden over de profielkeuze en alles wat te maken heeft
met vervolgopleidingen. Op school kunnen leerlingen de decanen altijd
aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich in
het tuingebouw.
Decanen		 Renske Visser
		 Machiel Vegting

Schoolregels
Goede sfeer
We zorgen met elkaar voor een prettige en positieve sfeer in de klas. Daar
zijn we, allemaal samen en ieder apart, verantwoordelijk voor. Als je je op je
gemak voelt, kun je prettig werken en leren. Zelf kun je ervoor zorgen dat
een ander zich prettig voelt. Dat betekent dat je vriendelijk bent voor elkaar,
dat je fouten mag maken en dat je vragen mag stellen, dat je elkaar niet
uitlacht en niet pest, dat je fouten mag maken en dat je vragen mag stellen.

In en rond het schoolgebouw
Je zorgt goed voor je eigen spullen, voor het meubilair in de lokalen en
voor het materiaal waar je mee werkt in de les. Wees hier zuinig op en help
anderen hierbij. Het leslokaal is voor de les. In de pauze mag je naar buiten
of naar de kantine om te eten en te drinken. Tijdens pauzes en tijdens de les
met toestemming van de docent, mag mobiele apparatuur gebruikt worden.
We filmen en fotograferen elkaar niet zonder toestemming van de ander.

Materiaal en kleding
Om goed met elkaar te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat je
zichtbaar en hoorbaar bent voor elkaar. In principe worden petjes, capuchons
of gezichtbedekkende kledingstukken niet gedragen tijdens de les. Kleding
of sieraden als blijk van een religieuze overtuiging zijn toegestaan, maar als
deze onveilig zijn bij de lessen gymnastiek doe je ze af.

Juiste houding

Gezonde school

In de les ben je op tijd aanwezig. Je hebt je spullen bij je, je hebt je
voorbereid op de les en doet actief mee. Dat betekent niet alleen zelf
praten, maar ook naar anderen luisteren, en belangstelling tonen voor elkaar.
We zijn allemaal anders, en mogen allemaal anders zijn. Als je iets moeilijk te
begrijpen vindt van een ander vraag je om uitleg. Kom je er samen niet uit,
dan vraag je de docent of je mentor om hulp.

We zijn een gezonde school. Dat betekent dat in onze kantine alleen gezonde
etenswaren worden verkocht en dat je geen snoep, chips, frisdrank en energy
drankjes mee naar school neemt. Roken is in de buurt van de school niet
toegestaan. Eens in de maand organiseren we een ‘stoute donderdag’. Dan
mag je wel snoep en chips eten en frisdrank drinken.

De uitgebreide schoolregels vind je in
paragraaf 3.4 van onze schoolgids:
www.hyperionlyceum.nl/schoolgids.

Praktische info
Wat neem ik mee naar school?

Als je te laat bent

- kluissleutel
- etui met pen en potlood
- boeken en schriften van de vakken van die dag
- agenda
- laptop

Wanneer een leerling te laat in de les komt, dient deze zich de volgende dag
om 8.15 uur te melden op school.

Als je ziek bent
Als je ziek bent, dan bellen je ouders naar school op telefoonnummer (020)
579 72 20. De daarop volgende dagen van ziekte doen je ouders iedere dag
opnieuw een ziekmelding. Op het moment dat de school niets van de ouders
hoort en een leerling niet op school is, dan belt school naar de ouders. Wij
ontvangen graag een betermelding via de mail aan de conciërge op het
moment dat een leerling weer beter is (absentie@hyperionlyceum.vova.nl).
Bij ziekte die optreedt gedurende de lesdag, wordt eerst contact gezocht
door school met een van de ouders voordat de leerling naar huis kan gaan.
Bij thuiskomst horen wij graag telefonisch dat de leerling thuis is gearriveerd.

Verzuim wegens medische
handelingen
Dringend verzoeken wij ouders om afspraken tijdens schooltijd tot een
minimum te beperken en zoveel mogelijk in vakanties of buiten schooltijd te
plannen. Afspraken tijdens schooltijd vanwege medische bezoeken worden
door ouders schriftelijk of via de mail zo vroeg mogelijk van tevoren gemeld
bij de conciërge: absentie@hyperionlyceum.vova.nl.

Verzuim Lichamelijke Opvoeding
Mocht je een blessure hebben, die het je onmogelijk maakt aanwezig te zijn
of te komen in de gymzaal, dan wordt hier overleg over gevoerd met de
gymdocent. Samen met de gymdocent wordt naar een oplossing gezocht.
Geblesseerde leerlingen dienen aanwezig te zijn in de les. De docent L.O.
zorgt voor vervangende opdrachten voor de leerling.
Meer informatie over verzuim en verlof vind je in hoofdstuk 5 van onze schoolgids.

Rooster en roosterwijzigingen
Aan het begin van iedere periode ontvangt elke leerling zijn rooster. Tijdens
de mentorles aan het begin van het schooljaar neemt de mentor het rooster
door met de leerlingen. De roosters staan ook op de website van het Hyperion
Lyceum. Het rooster kan door omstandigheden aangepast worden, zoals
ziekte of afwezigheid van docenten of in projectweken of tijdens excursies.
Indien er een tijdelijke wijziging is, dan komt deze op Magister te staan.
Tussenuren worden zoveel mogelijk voorkomen. Leerlingen houden zelf
ook altijd goed Magister in de gaten zodat zij tijdig op de hoogte zijn van
veranderingen in het rooster. Een aantal keer per jaar hanteren we een
verkort lesrooster, bijvoorbeeld i.v.m. rapportvergaderingen.

Vakanties
Herfstvakantie
maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016

Kerstvakantie
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie
maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017

Kluisjes
We adviseren om waardevolle spullen die voor of tijdens school niet
nodig zijn, thuis te laten. Voor het opbergen van persoonlijke spullen kun
leerlingen gebruik maken van hun kluisje. De school is niet aansprakelijk voor
zoekgeraakte, beschadigde of gestolen eigendommen van leerlingen.

Pasen
maandag 17 april 2017

Meivakantie
maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart

Laptop of tablet
Op het Hyperion Lyceum wordt een groot deel van het lesmateriaal digitaal
aangeboden. Leerlingen hebben daarom een laptop nodig om daar op een
goede manier gebruik van te kunnen maken. We schrijven niet voor welke
laptop dat moet zijn. Het hoeft ook geen nieuw apparaat te zijn. We hebben
wel een aantal minimale eisen. Deze staan beschreven in hoofdstuk 7 van
onze schoolgids.

donderdag 25 mei 2017 t/m vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren
maandag 5 juni 2017

Zomervakantie
maandag 24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017

Op onze website vind je onze jaaragenda, met onder andere alle ouderavonden en
studiedagen. De jaaragenda is aan verandering onderhevig.

Check de website

Onze schoolgids is te bekijken op: www.hyperionlyceum.nl/schoolgids.
In deze schoolgids vind je nog veel meer informatie.
Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de
gelegenheid zijn om de schoolgids online te bekijken, dan kan een papieren
versie worden aangevraagd via e-mail: info@vova.nl of per post:
VOvA, afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam.
Vermeld duidelijk schoolnaam, naam leerling en adresgegevens.

Fotografie: Dennis Goedbloed en schoolarchief
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