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Hyperion Lyceum
Schoolsoorten:
praktijkonder.
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo

Adres
Stadsdeel
Telefoon
E-mail
Website
Bestuur

Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam
Noord
020 579 7220
info@hyperionlyceum.vova.nl
www.hyperionlyceum.nl/checkhethyperionlyceum.nl
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Rector
Teamleider 1e klas
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

Elly Loman
Hans Schoonheim
openbaar
770
bus 38 en de pont Buiksloterveer en 62

vwo
Extra
ondersteuning:
lwoo
tussenvoorzien.
VSO

Aanmeldingsprocedure
Deze school doet mee
aan de centrale loting &
matching. Voor deze school
kun je je aanmelden tussen
maandag 27 februari en
vrijdag 10 maart.

Brugperiode
Mentoraat
Iedere klas heeft een mentor
en mentorlessen. Alle eerste
klassen hebben ook een aantal juniormentoren. Dit zijn
bovenbouwleerlingen die
de eerste klas leerlingen met
raad en daad ondersteunen.
Opvang bij lesuitval
Bij lesuitval zijn er inval-

lessen of worden de tussenuren omgeroosterd.
Extra begeleiding
Huiswerkbegeleiding
Bovenbouwleerlingen geven op aanvraag bijles aan
onderbouwleerlingen.
Begeleiding bij dyslexie
Dyslexiekaart, extra tijd en
toetsen in Arial 12.
Anders
Pluslessen
Extra lessen voor bijvoorbeeld Nederlands en
wiskunde.

Kosten 1e leerjaar
€ 200: ouderbijdrage
€ 65: werkweek 1e jaar

Schoolprofiel

Zittenblijven
Op het Hyperion Lyceum
mag je niet in de eerste klas
en niet twee keer binnen
drie jaar blijven zitten.

Bijzonderheden
Huisvesting
Wij hebben een tijdelijk
gebouw op Overhoeks.
De planning is dat het
nieuwe gebouw in 2018
gereed zal zijn.
Veiligheid
Iedereen kent elkaar en kan
zich veilig voelen. Wij voeren
een actief anti-pest beleid
en er heerst een informele
sfeer tussen leerlingen en
docenten.
Computers
We gebruiken digitaal lesmateriaal en boeken. Leerlingen
nemen zelf een laptop mee.
Buitenschoolse activiteiten
Sporttoernooien, orkest,
theaterproductie en een
schoolkrant. Ieder jaar organiseren we een symposium,

zijn er op bètavakken gerichte excursies en ook theater
en musea worden bezocht.
Reizen
In de eerste klas ga je op
kamp. Tijdens het schooljaar vinden er diverse vakexcursies plaats en in de
bovenbouw maak je een
talenreis.
Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van
ouders is groot. We hebben
een klankbordgroep van
ouders die ons adviseert en
elke klas heeft een klassenouder.
Verder
We bieden drie nieuwe
vakken aan: Logica en
Argumentatieleer, Lifestyle Informatics en Grote
Denkers. Er wordt bij de
moderne vreemde talen
gewerkt met examens die
een internationaal erkend
certificaat opleveren:
Delf, Cervantes en Cambridge.

Vox-klassen: nieuw onderwijsconcept

‘Nihil volentibus arduum’: voor wie wil is niets te moeilijk!
Het Hyperion Lyceum is een school voor vwo+, met een
gymnasium- en een vwoopleiding. De school heeft een
prachtige locatie vlakbij het IJ en is gemakkelijk te bereiken
vanuit Noord en vanaf het Centraal Station met de pont.
Het eerste jaar is een brugperiode. In de tweede klas kiezen leerlingen voor vwo+ of gymnasium. Ons onderwijs
geeft leerlingen de intellectuele bagage om een kritisch
burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het Hyperion Lyceum is een kleine school waar
leerlingen zich snel thuis voelen. Alle leerlingen werken
elke periode aan een groot vakoverstijgend project, ingericht volgens de richtlijnen van Project Based Learning.
Ook zijn er culturele activiteiten; een symposium en een
jaarlijkse toneelvoorstelling door leerlingen. Het Hyperion
biedt een open, toegankelijke en veilige sfeer waarin creatief en vakoverstijgend onderwijs wordt aangeboden. We
zijn een gezonde school met één keer in de maand Stoute
Donderdag.

Het Hyperion Lyceum is mede-initiatiefnemer van Voxklassen, een nieuw onderwijsinitiatief, waar leerlingen
van vmbo t/m vwo samen aan uitdagende leerprojecten
werken. Er zijn geen vakken, geen muren en zo min mogelijk boeken. Stap voor stap begeleiden de docenten de
leerlingen naar een examen op het hoogst haalbare niveau.
De eerste lichting is dit schooljaar gestart. Meer weten?
Check: www.vox-klassen.nl.

Open dagen
¯ Donderdag 26 januari 2017 van 19.30 tot 21.30 uur
¯ Zaterdag28 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

Soorten onderwijs
Brugklassen

vwo-atheneum/vwo-gymnasium

Klassen Leerlingen Brugjaren

5

28

1

