Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Jullie hebben vast een en ander vanuit het nieuws meegekregen: donderdag 1 oktober jl.
heeft premier Rutte een oproep gedaan aan de scholen. Er is dringend geadviseerd om

buiten de lokalen mondkapjes te dragen. Dit geldt voor zowel medewerkers als leerlingen.
Wij – Piter Jelles !mpulse Kollum en het Lauwers College Kollum - willen dit advies graag

opvolgen, zodat we zoveel mogelijk bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus. We
vragen dan ook aan jullie om vanaf maandag 5 oktober a.s. een mondkapje te dragen in de
school en in ieder geval buiten de lokalen.

We vinden het fijn als je zelf een mondkapje meeneemt van huis, maar lukt dit niet, dan

hebben we ook voldoende papieren mondkapjes beschikbaar voor leerlingen, medewerkers
en mogelijke bezoekers. Deze zijn de komende weken vanaf maandag 5 oktober

beschikbaar bij alle ingangen van de Campus Kollum. We willen jullie vragen gebruik te
maken van zo’n mondkapje wanneer je er zelf niet eentje bij je hebt.

We rekenen op jullie medewerking om dit dringende advies met betrekking tot het dragen
van een mondkapje op te volgen. Daarnaast houden we ons natuurlijk aan de al geldende
maatregelen, zoals o.a.: 1,5 meter afstand tussen medewerkers onderling en tussen
leerlingen en medewerkers, thuisblijven bij klachten en goede (hand)hygiëne.

Dit alles betekent nogal wat. En ook hier geldt: gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er leven

ook op dit onderwerp bij ons nog veel vragen. De meest prangende: hoe kunnen we met z’n

allen – binnen de Campus Kollum - op een goede en praktische manier betekenis geven aan
de opvolging van het dringende advies? Hierover zullen we met z’n allen in gesprek gaan en
blijven. Wat we wel weten en afspraken, is dat de teams van beide scholen en de

medegebruikers van de Campus het dringende advies voor wat betreft het dragen va
mondkapjes op zullen volgen.

De coaches gaan komende week samen met de leerlingen in gesprek over de manier waarop

betekenis kan worden gegeven aan het dringende advies. We willen jullie ook vragen om ook
thuis over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Contact online

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor wat betreft het terugdringen van Corona hebben we

moeten besluiten contacten met ouders/verzorgers en externen niet langer ‘fysiek’ en in de
school maar online te laten plaatsvinden. We willen ouders/verzorgers dan ook dringend
adviseren daar waar mogelijk online – via Teams middels de optie online vergaderen –

contact te zoeken met de coach of andere teamleden en het bezoek aan de school zoveel
mogelijk te beperken.
Onderwijs vanuit huis

De dagelijkse praktijk leert ons nog steeds dat er iedere dag flink wat leerlingen volgens
corona-protocol thuis moet blijven omdat ze verkoudheidsklachten hebben en/of gezinsleden

hebben met Corona gerelateerde klachten. Leerlingen die niet ziek zijn en toch niet naar
school kunnen.

De dagelijkse praktijk leert dat veel leerlingen contact zoeken met docenten en

medeleerlingen en vice versa en zo betrokken kunnen worden bij het onderwijs. Graag willen
we dit proces formaliseren middels onderstaande procedure.
Procedure onderwijs vanuit huis

•

Wanneer jij je wegens verkoudheidsklachten af moet (laten) melden op school, kun je
aangeven dat je niet ziek bent en in staat bent om thuis onderwijs te volgen en/of aan de
slag te gaan met je schoolwerk.

•
•

In SOMtoday word je dan niet ziek en afwezig aangemeld, wel als thuis en aanwezig.

Dit betekent dat je aangeeft dat je vanuit huis met je schoolwerk bezig gaat en dat
betekent dat:

1. Je aangeeft bij de docenten (tip: dit kan ook via je klasgenoten) dat je de lessen graag
online wilt volgen en/of;

2. je via Itslearning aan de slag gaat met je schoolwerk en;

3. Je gedurende de schooldag/lesrooster via Itslearning en Teams bereikbaar bent voor je
klasgenoten en je docenten.

Ook bovenstaande is onderdeel van de fase van experimenteren met en onderzoek doen 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 jullie weten: 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.
Toetsweek

Vanaf dinsdag 20 oktober tot en met woensdag 28 oktober is het toetsweek voor leerjaar 3,
4, 5 en 6. Een conceptversie van het toetsrooster is met de leerlingen besproken, de feedback

die we hierop kregen is verwerkt in het definitieve rooster en met ingang van komende week
is het toetsrooster inzichtelijk via SOMtoday.

De toetsen zullen plaatsvinden in de gymzaal van het voormalige Lauwers College aan de
Johannes Bogermanstraat. Leerlingen worden in een aparte mailing en vanuit de coaching
volledig geïnformeerd over de gang van zaken.

We wensen jullie veel succes met (de voorbereidingen op) de toetsweek! Toi, toi, toi.

Settingweek

Tussen dinsdag 20 oktober en woensdag 28 oktober is het Settingweek voor leerjaar 1 en 2.

Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse.

Tijdens Setting krijg je hier alle ruimte voor. Vier keer per jaar organiseren we voor leerjaar 1
en 2 een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in groepen onder begeleiding van teamleden
aan een onderwerp rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde komen. Hierbij

worden elke keer verrassende combinaties van leergebieden gemaakt. De komende Setting
staat in het teken van Kunst & Mens & Natuur.

Setting betekent: onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning maken, het
onderzoek uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen en je

ouders/verzorgers. De Setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct of
werkstuk en een presentatie.

Naast het schooldiploma en de cijferlijst werken de leerlingen ook aan een het zogenoemde

‘plusdocument’, een portfolio waaruit blijkt welke (andere) resultaten/vaardigheden en

talenten je hebt laten zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de
Settingweken worden ook in het portfolio opgenomen.

In de voorbereidingen op de Settingweek is rekening gehouden met alle geldende Corona
maatregelen en restricties. We zijn er trots op de Setting in aangepaste vorm Corona-proof te

laten plaatsvinden. Dat betekent dat we geen extern deskundigen kunnen uitnodigen om
gastlessen te geven, worden er tijdens deze Setting geen excursies georganiseerd en kunnen
ouders/verzorgers niet ‘fysiek’ worden uitgenodigd om de presentaties bij te wonen. Maar

hey, dat compenseren we door een wel heel vette Setting-opdracht! In een aparte mailing

worden leerlingen en thuisfronten van leerjaar 1 en 2 komende week geïnformeerd over alle
ins en outs van de op stapel staande Settingweek.

Foto’s

Dat we deze update wat opgeleukt hebben met een aantal mooie plaatjes, is jullie vast niet
ontgaan. Deze – en nog veel meer - foto’s zijn gemaakt in het kader van PR & communicatie:

we gebruiken ze in nieuwsbrieven, op onze website en voor onze voorlichting richting de
basisscholen. Fotomodellen, dikke dank jullie wel voor jullie medewerking aan deze shoot!
We wensen jullie een heel fijn weekend!
Pas goed op elkaar en blijf gezond.

Groet, namens het team van !mpulse Kollum,
Bea Kroeze

