Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Graag delen we ook midden in de herfstvakantie een aantal zaken die voor ons allen van

belang zijn – zeker na de gisteravond aangekondigde strengere coronamaatregelen. We zijn

ons ervan bewust dat we hier en daar wat in herhaling vallen, toch vinden we de aard van de
berichtgeving van zo’n groot belang dat we ervoor kiezen jullie middels deze update
(nogmaals) te voorzien van deze informatie. Lezen jullie met ons mee?
Coronabesmetting @Campus Kollum

Afgelopen woensdag ontvingen het bericht dat een medewerker van de Campus Kollum en

een leerling van het Lauwers College zijn besmet met het coronavirus. Zoals vermeld in een

eerder verstuurde brief, ontvingen we afgelopen vrijdag ook het bericht dat ook een leerling
van !mpulse Kollum positief getest is.
Gezien de recente en huidige ontwikkelingen van het virus, hielden we er rekening mee en

waren we erop voorbereid dat ook leerlingen, thuisfronten en medewerkers van onze school
getroffen konden worden door het coronavirus. Dit neemt niet weg dat we enorm zijn
geschrokken van het feit dat Corona de Campus Kollum, ouders/verzorgers en onze
leerlingen heeft bereikt.

Deze besmettingen en de gisteravond aangekondigde strengere maatregelen doen ons nog
eens extra beseffen hoe kwetsbaar we zijn. Dat betekent volgens ons ook dat we met z’n

allen de geldende maatregelen rondom Corona te allen tijde in acht moeten nemen en elkaar
moeten blijven aanspreken op het gewenste gedrag. Dit vanuit de zorg en het respect voor
elkaar en met het oog op het terugdringen van het virus.

Dit betekent ook dat we na de herfstvakantie en tijdens de toetsweek en de Settingweek de
meer dan nodige aandacht zullen besteden aan het belang van je houden aan de geldende

maatregelen en het zeer dringende advies om een mondkapje te dragen. We willen jullie als
thuisfronten vragen om tijdens de herfstvakantie samen in gesprek te gaan over het belang

van het gewenste gedrag. We zetten e.e.a. hieronder daarom toch nog maar een keer op een
rijtje. Immers, alleen samen kunnen we Corona onder controle krijgen.
Voor ons allen – binnen de Campus Kollum - geldt dat:

à medewerkers en leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit geldt ook voor
medewerkers onderling.

à we onze handen meerdere keren per dag goed wassen; tenminste 20 seconden per keer
en onze handen regelmatig desinfecteren.

à we geen handen schudden, we hoesten en niezen in onze elleboog en we niet met onze
handen aan ons gezicht zitten.

à we ons mondkapje - op de juiste manier - dragen wanneer we door de Campus lopen.
à we thuisblijven wanneer we Corona-gerelateerde klachten hebben en ons dan laten
testen.

Corona – Piter Jelles brede afspraak – geen ouders/verzorgers en externe volwassen in de
school

Gezien de huidig omstandigheden en vanuit onze verantwoordelijkheid hebben we Piter
Jelles breed moeten besluiten contacten met ouders/verzorgers en externen niet langer
‘fysiek’ en in onze scholen te laten plaatsvinden, indien deze contacten niet strikt

noodzakelijk zijn. Deze maatregel geldt bij gelijkblijvende omstandigheden in ieder geval tot
het einde van het kalenderjaar.

Deze best wel ingrijpende maatregel heeft, voor zover we dat op dit moment kunnen

overzien, in ieder geval de volgende consequenties voor onze leerlingen en de thuisfronten:
•
•

De coach-leerling-oudergesprekken zullen online via Teams plaats gaan vinden.

Gesprekken tussen leerlingen en ouders en/of externen en teamleden van !mpulse
Kollum zullen online (en via Teams) plaats gaan vinden.

•

De Communityweek (in de week voor de kerstvakantie) kan geen doorgang vinden in
de oorspronkelijke vorm.

•

Er kunnen geen ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor de settingpresentaties.

Gelukkig zijn we positief, creatief en flexibel ingesteld op !mpulse Kollum en doen we ons

uiterste best om binnen de ruimte die we hebben op alle fronten alternatieven aan te bieden.
We houden jullie van de voortgang op de hoogte.

Corona – afwezigheid bij verkoudheidsklachten

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. In een vorige update berichten we over de

procedure rondom het volgen van onderwijs vanuit huis. Wil je deze nog een checken? Dat kan
hier.

Wanneer teamleden verkoudheidsklachten ontwikkelen moeten ze thuisblijven en zich laten

testen op Corona. Tussen het testen en de uitslag zit, ondanks de voorrangsprocedure,
gemiddeld 3 dagen. In deze 3 dagen mogen teamleden niet naar school komen en werken ze
vanuit huis. Dit heeft flinke consequenties voor ons lesrooster. We rekenen hierbij op jullie
begrip.

Voor deze teamleden geldt dat zij, wanneer zij met verkoudheidsklachten vanuit huis werken,

in ieder geval hun lessen of lesinhoud delen met de leerlingen via Itslearning. We verwachten
van onze leerlingen dat zij het schoolwerk bijhouden via Itslearning. In de Kringen wordt hier
ook uitgebreid aandacht aan besteed.

Daarnaast experimenteren we mondjesmaat met online lessen die desbetreffende teamleden
vanuit huis aanbieden aan de klas. We hebben helaas geconstateerd dat deze manier van

online lesgeven en krijgen (in sommige gevallen nog te) veel vraagt van teamleden en
leerlingen (klassen) en daarom niet altijd voldoende effectief is.

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 & Settingweek

Vanaf dinsdag 20 oktober tot en met woensdag 28 oktober is het toetsweek voor leerjaar 3,
4, 5 & 6 en Settingweek voor leerjaar 1 & 2. Maandag 19 oktober is een reguliere lesdag
volgens het dagrooster.

Het toetsrooster is na een feedbackronde in definitieve vorm gedeeld met al onze leerlingen
en is inzichtelijk via SOMtoday. Maandag 19 oktober volgt via de e-mail praktische informatie
rondom de toetsweek.

De leerlingen en de thuisfronten van leerjaar 1 en 2 zijn middels een e-mail op de hoogte
gebracht van de inhoud van de Setting. Begin volgende week volgt het settingboekje.

We wensen jullie veel plezier tijdens de Settingweek en alle succes van de wereld tijdens (de
voorbereidingen op) de toetsweek! Toi, toi, toi.

Tijdelijke huisvesting

Gister zijn de units van onze tijdelijke huisvesting op het plein van de Campus Kollum
geplaatst. Hé, die komen ons bekend voor! De units worden gedurende deze en komende

week afgemonteerd, voorzien van de nodige infrastructuur, voorzieningen en meubilair en
kunnen met ingang van maandag 26 oktober door ons in gebruik worden genomen.

Ziekmeldingen tijdens de herfstvakantie

Zoals eerder vermeld, vinden het vanuit eerdergenoemde principes, van groot belang om
ook tijdens de herfstvakantie op de hoogte te worden gesteld van Corona-gerelateerde

klachten en/of geconstateerde coronabesmetting bij onze leerlingen en/of hun thuisfronten.
We willen jullie dan ook vragen om ook tijdens de herfstvakantie, middels een e-mail aan

idebruine@pj.nl, bij ons aan te geven wanneer er sprake is van Corona-gerelateerde klachten
of als een huisgenoot van een leerling positief getest is op Corona.

Doen! Alleen dan kunnen we na de herfstvakantie adequaat met de dan geldende situatie
omgaan – dit alles uiteraard vanuit de zorg voor (en) de veiligheid van ons allen.
Groet en fijne herfstvakantie!

Pas heel goed op jezelf en op elkaar en blijf alsjeblieft gezond!
Bea Kroeze

namens team !mpulse Kollum

