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In het verleden hebben we een aantal inspirerende sprekers, zoals Maarten van
Rossum, Vera Bachrach en René Gude mogen verwelkomen op onze school om
een Hyperionlezing te houden voor collega’s en leerlingen. Het was eigenlijk altijd
mooi. Arie Boomsma was de laatste spreker. We merkten toen dat we inmiddels
te groot begonnen te worden om nog één spreker voor al onze leerlingen te zetten. De afgelopen jaren hebben we dan ook stilletjes afscheid genomen van de
legendarische Hyperion lezing. Tot er op donderdag 2 maart een oproep verscheen in de media om lokale ‘TEDx School Events’ op te zetten.
Leerling Sara Saïd (5de klas) en ik zijn ons gaan oriënteren op de mogelijkheid om
zo’n evenement op onze school te organiseren. Ons doel is het gesprek faciliteren
tussen leerlingen, docenten en ouders over de vraag: ‘doen we de goede dingen?’. De schoolleiding reageerde enthousiast op ons plan, dus we gaan het gewoon doen. Nihil Volentibuus Arduum.
Die ochtend zullen er vier sprekers zijn: een leerling (Sara), een leraar (Laurent of
ik), een ouder (?) en een buitenstaander (Claire Boonstra). We zoeken dus nog
een ouder die wil komen spreken! Interesse? Mail mij ajb: j.rijpma@vova.nl.
Het evenement zal plaatsvinden op woensdag 31 mei, tussen 09:00 en 12:15 in
het Tuingebouw. Deelname kan per inschrijving voor geïnteresseerde leerlingen
(via de mentoren). Er mogen maximaal drie leerlingen per klas meedoen en uitsluitend voor hen die het kunnen permitteren om de lessen te kunnen missen.
Willen jullie thuis de mogelijkheid bespreken?
We hopen verder om jullie, Hyperionouders, warm te kunnen maken om mijn
collega's en leerlingen een constructief gesprek te voeren over ‘het waartoe’ en
‘het hoe’ van ons onderwijs. We bevinden ons als school op een interessant,
maar ook ingewikkeld kruispunt. Waar willen we heen? Doen we nog de goede
dingen? Wat moeten we zeker meenemen naar het nieuwe gebouw? Relevante
vragen, voor alle betrokkenen. Dus komt allen die woensdagochtend!
Hartelijke groet,
Jasper Rijpma
Docent geschiedenis en grote denkers
Onderwijswerkgroep, Bureau V
j.rijpma@vova.nl
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