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Voorwoord van de rector 
 

De school draait nu volop. De nieuwigheid is er voor de leerlingen van af. De sfeer is erg 

goed op school. Als je een ronde loopt langs de lokalen is het rustig en ordelijk in de klassen. 

De leerlingen werken erg hard!  

Vorige week hadden we projectdagen. Zo liep het project indemIKs waarin leerlingen uit de 

bovenbouw optrekken met leeftijdsgenoten van het Hyperion Lyceum om elkaar en de di-

versiteit van deze stad te ontmoeten. In de onderbouw waren wisselende projecten waarbij 

het klimmen en klauteren in Fun Forest een groot succes was. Verderop in deze nieuwsbrief 

treft u de foto’s aan.  

Na de herfstvakantie begint al snel de eerste toetsweek. Ik wens alle leerlingen namens alle 

medewerkers heel veel succes! Zet ‘m op. 

Freek Op ’t Einde, rector.  

 

Het jaarrooster tot de kerstvakantie 
 

Hieronder kunt u de planning zien tot de kerstvakantie. Dit is een globaal overzicht. De de-

tails staan in Magister. Mogelijk volgt er nóg een studiedag in deze periode.  

o
kt

o
b

er
 

wk 
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maandag  18 Herfstvakantie 
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dinsdag 16 PWS middag H5 - V6 (onder voorbehoud) 

woensdag 17   

donderdag 18   
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Snus 
 

Graag aandacht voor het volgende. Onze leerlingen kennen we bepaald niet als alcoholdrin-

kers. We hebben ook niet de indruk dat er op school überhaupt middelen worden gebruikt. 

In deze buurt was lachgas populair (en helaas nog). Duidelijk is dat dit totaal niet onschuldig 

is. Je kunt er zelfs een dwarslaesie door oplopen omdat de zenuwbanen worden aangetast.  

Nieuw is SNUS. Dit is ook onder enkele middelbare scholieren in deze wijk populair. We zien 

ook hier rond de school soms gebruikte zakjes liggen. De werkzame stof in SNUS is nico-

tine, een giftig en verslavend middel. Het geeft schade aan de bloedvaten. Wij letten er 

strak op en beschouwen dit als drugsgebruik. Als we een leerlingen betrappen nemen we 

direct contact op met u als ouder. Let a.u.b. ook thuis op uw kind. Heeft u aanwijzingen dat 

uw zoon of dochter SNUS gebruikt, neem dan contact op met de mentor of het zorgteam 

van de school. Wij zoeken dan samen naar een manier om in gesprek te gaan met uw kind.   

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-snus/ 

 

Lyceo Opstap 
Benieuwd waar uw zoon of dochter de afgelopen weken aan gewerkt heeft tijdens Lyceo Op-

stap? 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Kijkt uw zoon of dochter fijn terug op de eerste weken op de middelbare school? Wij zien dat 

leerlingen een goede start hebben gemaakt in de brugklas. De (fiets)route is bekend, de eer-

ste nieuwe vrienden zijn gemaakt en ook huiswerk maken hoort nu bij de orde van de dag. In 

deze tweede nieuwsbrief van Lyceo Opstap vertellen wij u graag meer over waar we de afge-

lopen weken aan hebben gewerkt.  

https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-snus/
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Structureren van informatie  

Informatie eigen maken gaat over het scheiden van nuttige informatie en minder nuttige in-

formatie.  Bij structureren leren leerlingen een logische volgorde en opbouw te brengen in 

opgedane kennis. Een veelgebruikte manier van structureren is het maken van een samenvat-

ting en hier hebben de leerlingen tijdens Lyceo Opstap mee geoefend. Bij een samenvatting 

haal je de belangrijkste informatie uit lange teksten. Zo maak je de leerstof toegankelijk voor 

jezelf. Een samenvatting is handig bij vakken met veel theorieteksten zoals aardrijkskunde en 

biologie.  

Huiswerk maken in de herfstvakantie 

Half oktober begint de herfstvakantie. Voor veel leerlingen een welverdiende week van ont-

spanning. Maar hoe zit dat met huiswerk maken en misschien een toetsweek in het vooruit-

zicht? U kunt uw zoon of dochter helpen bij het verkrijgen van overzicht en het stellen van 

prioriteiten. Bijvoorbeeld door samen het huiswerk van na de vakantie inzichtelijk te maken in 

een planning. Bij leerwerk is het prettig om dit te verdelen over meerdere momenten, omdat 

dit zorgt voor een betere opslag in het geheugen. Vanuit Lyceo raden we minimaal 3 leermo-

menten aan voor een toets, waarbij de leerwijze wordt afgewisseld. Bijvoorbeeld het maken 

van een samenvatting en het maken van een oefentoets. Een handige tip bij het leren is om 

de rollen eens om te draaien. Laat uw kind de rol van docent op zich nemen en de lesstof aan 

u uitleggen.  

In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij u graag over een goede balans tussen hoofd, hart 

en lijf. Daarnaast vertellen wij u meer over het leren voor een toets door te herhalen. Voor nu 

wensen wij u en alle leerlingen een fijne herfstvakantie! 

Met vriendelijke groet,  

Team Lyceo Opstap 
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indemIKs 
 

Een belangrijk project van het Comenius is het project indemIKs. Dus ‘ik’ die ‘mixt’ met an-

dere groepen/ culturen in deze stad. Bijzonder maar ook wel wat verontrustend in Amster-

dam is dat veel scholen niet gemixt zijn qua leerlingenpopulatie. Dus ontmoet je elkaar niet. 

Ja, pas op de universiteit, hbo en het mbo. Daarom trekken leerlingen van het Hyperion in 

Noord een week op met onze leerlingen. Het doel is om elkaars achtergrond en denkbeel-

den te delen en te verkennen vanuit wederzijds en wederkerig respect. 

Deze editie van ons project indemIKs was de 

eerste post-lockdown editie en groter dan nor-

maal. Ook de V5 leerlingen namen dit jaar deel, 

samen met H4 en V4. Bij elkaar meer dan 200 

leerlingen in gemengde groepen dwars door de 

stad. Het voelde soms als een reizend festival. 

Amsterdam als klaslokaal. Het was duidelijk te 

merken dat zowel de leerlingen van Comenius 

en als het Hyperion al lang geen activiteiten on-

dernomen hadden. Wat een energie zat er in de 

deelnemers! 

Iedere groep draaide een programma gericht op 

ontmoeting, reflectie, verbinding en plezier. We 

zijn in de hele stad gastvrij ontvangen en heb-

ben volop gebruik kunnen maken van de maat-

schappij als leeromgeving. Concreet hebben de 

leerlingen met elkaar gesproken over (elkaars) 

identiteit, zijn we gaan bowlen, hebben we een synagoge/kerk en een moskee bezocht, zijn 

we in het Amsterdam museum geweest (vrijdenkers), hebben we een spoken word cursus 

gedaan, hebben we geklommen, hebben we een documentaire gezien in Rialto, gesproken 

met het COC en hebben we op de NDSM een graffiti gemaakt. Een druk programma dus.  

Dit leverde gesprekken op die respectvol waren, soms schuurden maar sowieso altijd rele-

vant waren. Prachtig ook om te zien hoe snel pubers schakelen in emoties. Twee vragen aan 

een Syrische jongen nadat die vertelde over zijn reis naar Europa:  “Hoe kwam je dan aan 

eten?” en vlak daarna “Doe je eigenlijk ook modellenwerk?”  

We gaan als reünie deze leerlingen van het Hyperion straks uitnodigen voor onze Iftar.  

Petje af voor alle geweldige collega`s en leerlingen die met zoveel enthousiasme heb-

ben meegedaan! Dank aan de begeleiders van het Comenius . 

Dhr. Stevens, projectleider  
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Info van buiten de school 
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