Wij zijn op zoek naar bevlogen, ervaren en startende collega’s die
mee willen bouwen aan het onderwijs van nu en de toekomst.
Herken jij jezelf in: ’Voor wie wil, is niets te moeilijk’ en ‘samen, durven, leren.’? Dit motto en
deze visie zijn namelijk op elke medewerker van het Hyperion Lyceum van toepassing.
Het Hyperion Lyceum is een ondernemende
school met een innoverend VWO+ profiel en
een open pedagogisch klimaat. Dit houdt
onder meer in dat onze leerkrachten
gemakkelijk te benaderen zijn voor leerlingen
en ouders en dat ze open staan voor
informele contacten. Binnen onze school is
het normaal dat de docenten met de
voornaam worden aangesproken. Als docent
inspireer je, geef je ruimte en stel jij je
grenzen duidelijk. Dit leidt tot excellente
leerprestaties voor zowel docent als leerling
in een plezierige en inspirerende sfeer.
Onze school is altijd in ontwikkeling. Vanaf het begin stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit.
Dit vergt een open, collegiale en flexibele instelling waarbij men in staat moet zijn individueel
initiatieven te ontplooien en tegelijkertijd goed in teamverband samen te werken. Hier kies je
voor, je bent er toe in staat en je moet dit ook echt leuk vinden.
Onze school werkt met lesuren van 45 minuten, vaak in blokken van 90 minuten. Dit vraagt
van onze docenten dat ze invulling kunnen geven aan differentiatie en afwisseling binnen de
lestijd om zo de leerlingen optimaal te boeien en binden. Ons onderwijs geeft leerlingen de
intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke
betrokkenheid.
Net zoals bij onze leerlingen geldt dat de combinatie van ambitie, potentie en leergierigheid
het belangrijkste is. Wij vinden het dan ook van wezenlijk belang dat onze docenten weten
wat ze kunnen, wat ze willen, wat ze meebrengen, waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen en
wat ze daarvoor over hebben.
Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart in ons prachtige nieuwe schoolgebouw,
met een geweldig auditorium, mooie studielabs, lokalen, groepsruimtes en individuele
werkplekken. Maar ook ateliers voor beeldende vorming, muziekstudio’s en eigen gymzalen.

Meer informatie over de school?
Bekijk onze website: www.hyperionlyceum.nl
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