Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Komt ‘ie weer die update. Lekker lezen!
Hybride onderwijs @!K

De dagelijkse praktijk leert ons nog steeds dat er iedere dag een aantal teamleden en

leerlingen volgens corona-protocol thuis moet blijven omdat ze verkoudheidsklachten hebben
en/of gezinsleden hebben met Corona gerelateerde klachten.

Graag willen we deze teamleden en leerlingen zoveel mogelijk betrekken bij ons
onderwijsproces. Hoe?

Door bijvoorbeeld de docent vanuit huis online les te laten geven aan een klas op school. Of

door de docent vanuit huis via Itslearning contact op te laten nemen met de klas over de
leerstof. Of door de leerling die vanuit huis de mogelijkheid te geven de lessen van de klas te
volgen doordat de docent een zogeheten hybride les aanbiedt.

Helaas is dit veel gemakkelijker getypt dan gedaan. Hier komt nogal wat bij kijken. Beide
situaties zijn op alle fronten veel complexer dan het aanbieden van de online lessen waarbij
zowel teamleden als leerlingen vanuit huis werken – en die we kennen van vorig schooljaar.

Momenteel – en tot aan de herfstvakantie - experimenteren we met en doen we onderzoek

naar de manier waarop we op een goede en ook op een veilige manier hybride onderwijs
kunnen aanbieden dat rechtdoet aan zowel ons team als onze leerlingen. En hier zijn nog flink

wat hindernissen te nemen. Dat betekent dat we pionieren met inachtneming van de huidige
wet- en regelgeving. Een kwestie van trial & error, uitproberen, fouten maken, bijschaven, van

gedachten wisselen met leerlingen, team en ouders/verzorgers, volop experimenteren en het
met elkaar delen van onze ervaringen.

In de week voor de herfstvakantie gaat het team van !K weer met elkaar in gesprek om de
uitkomsten van deze onderzoeksfase met elkaar te delen. We verwachten na de herfstvakantie
langzaamaan een vorm van hybride onderwijs uit te kunnen rollen die aansluit bij onze visie
op onderwijs.

In deze experimentele fase hebben we met elkaar afgesproken dat de keuze aan de docent is

of er de mogelijkheid wordt geboden tot het volgen van een hybride (online) les of dat er op

een andere manier, bijvoorbeeld via Itslearning contact gezocht wordt met en/of lesmateriaal
aangeboden wordt aan de leerling (en/of het teamlid) die thuis is.

We vragen de leerling die niet fysiek op school aanwezig kan zijn via een klasgenoot contact

met de lesgevende docenten te zoeken om afspraken te maken over de manier waarop de
thuiszittende leerling betrokken kan worden bij de les.

De afwezigheid van collega’s met verkoudheidsklachten heeft flinke invloed op het dag- en
weekrooster en op de ‘workload’ van onze leerlingen. Check dus iedere ochtend SOMtoday

voor je actuele rooster en Itslearning voor de manier waarop je – ook bij afwezigheid van een
teamlid wel - met jouw schoolwerk aan de slag kunt.
AVG@!K

Op !mpulse Kollum laten we via verschillende kanalen (Instagram, nieuwsbrieven, website) in

woord en beeld (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Dit doen we omdat trots zijn
op hetgeen zich afspeelt in en rond !K en dat alles vanuit de verbinding graag met onze
leerlingen, thuisfronten en ander belangstellenden willen delen. Uiteraard doen we dit alles zo
zorgvuldig mogelijk.

Vanwege de privacywetgeving zijn wij verplicht om jaarlijks jullie toestemming te vragen voor
het delen van zulke persoonsgegevens (van jullie zoon of dochter).
In de loop van volgende week worden ouders/verzorgers en leerlingen ouder dan 16 jaar

d.m.v. een digitaal formulier gevraagd om toestemming te verlenen voor het publiceren van
beeldmateriaal door Piter Jelles !mpulse Kollum van hen en/of hun kinderen.
We willen jullie vragen deze formulieren in te vullen.
Beslisboom coronaklachten

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor het voortgezet
onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs en werkende jongeren en volwassenen,
die mogelijk coronaklachten hebben. Op !K werken we conform deze beslisboom.

We delen ‘m graag met jullie zodat jullie ook deze beslisboom kunnen gebruiken om te
bepalen of je met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school (of werk) kan komen.

Wordt de beslisboom aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving? Dan
delen we een nieuwe versie met jullie.

BESLISBOOM " 12+"
thuisblijven of naar school / werk?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het
RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het
voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en
hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar
school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen
met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere
huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor
iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v.
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of
op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

START
Is een van de volgende klachten aanwezig?

12 JAAR +
- leerlingen in het
voortgezet onderwijs
(geldt ook voor jongere kinderen
in de brugklas)
- studenten in het MBO
- studenten in het
hoger onderwijs
- werkende jongeren
- volwassenen

- verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
- hoesten
- verhoging of koorts
- benauwdheid
- plotseling verlies van reuk/smaak
(zonder neusverstopping)
Ja

Heeft een huisgenoot op dit
moment corona, koorts (38,0
of hoger) of benauwdheid?

LET OP!

Nee

Ja

Heb je op dit moment
koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?

Huisgenoten blijven
ook thuis tot
testuitslag bekend is

- 13 tot 18 jaar:
nee (onderling) en
ja (tot volwassenen)
- MBO/HBO/WO: ja
- volwassenen: ja

Nee

Blijf thuis
en laat je testen

Ja

1,5 METER
AFSTAND?

Blijf thuis
en krijg je klachten
laat je dan testen

Nee

Huisgenoten mogen
naar school
en/of werk

Ben je aangemerkt als nauw contact
van iemand met corona? Of kom je
vanuit het buitenland uit een
rood/oranje gebied? Of heb je een
notificatie via de Coronamelder-app?
Ja

Blijf 10 dagen thuis
in quarantaine

TESTUITSLAGEN
- positief Ja, jij of een huisgenoot is besmet met corona.
Volg de instructies van de GGD op.
- negatief Nee, je bent niet besmet met corona.
Je mag weer naar school en/of werk, ook
als nog niet alle klachten zijn verdwenen.

Nee

Je mag naar school
en/of werk.

LET OP!

Krijg je in die 10
dagen klachten?
Ja

Blijf thuis
en laat je testen

Nee

Je mag naar school
en/of werk.

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn
verschilt per situatie. Kijk op de website van
Rijksoverheid over "In thuisquarantaine door
corona (thuisblijven)"
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Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking
met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan
contact op met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of
met een infectieziektenarts van de regionale GGD.
Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van
Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

Tijdelijke huisvesting

We berichten in een eerdere

update dat de gemeente geen
instemming verleende met het
plaatsen

van

beschikbare

tijdelijke units op basis van
geldende ventilatienormen. We
besloten daarop tijdelijk een

aantal lokalen in het oude
gebouw

van

College in gebruik te nemen om zo al onze leerlingen te kunnen huisvesten.

het

Lauwers

Inmiddels zijn er units beschikbaar waarvan de lesruimten wel voldoen aan ‘Frisse Scholen
Klasse B’, dezelfde klasse als de Campus. In de herfstvakantie worden deze 4 units geplaatst

op het terrein van de Campus (zie plattegrond) waarna ze door ons worden ingericht. Naar
verwachting kunnen we de tijdelijke huisvesting vanaf week 44 in gebruik gaan nemen.

De tijdelijke huisvesting bestaat uit 4 lesruimten. 2 lokalen van 54 m2 die per stuk ruimte
bieden aan 30 leerlingen en 2 lokalen van 36 m2 die per stuk ruimte bieden aan 20 leerlingen.
In totaal is er in de tijdelijke units plaats voor 100 leerlingen.

Bezoek bibliotheek

Afgelopen dinsdagochtend bezochten al onze eerstejaars leerlingen samen met Hester

Hoogterp - docent Nederlands – ‘onze’ bibliotheek. Graag willen we ook voor onze nieuwe en
eerstejaars leerlingen de drempel om de bieb binnen te stappen weghalen en laten we graag

zien wat voor moois de bibliotheek te bieden heeft. Tijdens een uitgebreide rondleiding
ontdekten onze leerlingen niet alleen hoe ontzettend belangrijk lezen is, maar ook werd het

hen duidelijk hoe leuk lezen is - of kan zijn. In samenwerking met de bieb verzorgden we ook

voor onze nieuwe leerlingen een bibliotheekpasje en konden direct de meest leuke, spannende
en mooie boeken geleend worden. En dat zien we graag. Lekker lezen leerjaar 1!

Op RTVNOF is aandacht besteed aan het bezoek aan de bieb. Nieuwsgierig? Check de link.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van !mpulse Kollum
Bea Kroeze

