
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Corona @Campus Kollum 
Coronabesmetting 
Ook afgelopen week hadden we te maken met een Coronabesmetting binnen de Campus 
Kollum. Gelukkig is de besmette leerlingen preventief en op tijd in quarantaine gegaan en 
heeft de besmetting geen verdere gevolgen voor leerlingen en medewerkers van de Campus 
Kollum.  
 
Jullie weten inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende 
protocol en jullie te allen tijde informeren over geconstateerde besmettingen en de 
mogelijke gevolgen daarvan. 
 
Coronamaatregelen 
Begin deze week zijn er in alle lokalen schermen op de bureaus geplaatst. Deze zogenoemde 
preventieschermen, spatschermen of kuchschermen geven leerlingen en teamleden de 
mogelijkheid om binnen de 1,5 meter zone – gescheiden door een plastic scherm - met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Hier kun je gebruik van maken, het hoeft niet. 
 
Gewenst gedrag 
We kunnen – vanuit onze verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar - niet vaak genoeg het 
belang van de geldende corona-maatregelen onder jullie aandacht brengen. We besteden bij 
binnenkomst in de Campus Kollum en in iedere les aandacht aan deze maatregelen en 
sturen op het dragen van een mondkapje.  
 
We willen jullie als thuisfronten nogmaals vragen 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.  
 
 
 
 



 
Toetsweek 
Afgelopen dinsdag startte de toetsperiode voor leerjaar 3 t/m 6. De toetsen worden in alle 
rust en met inachtneming van alle corona-maatregelen afgenomen in de gymzaal van het 
voormalige Lauwers College aan de Johannes Bogermanstraat. Ook voor komende maandag, 
dinsdag en woensdag geldt voor onze bovenbouwleerling het toetsrooster dat voor 
leerlingen en ouders/verzorgers inzichtelijk is via Somtoday. Via een aparte mailing is 
afgelopen maandag praktische informatie over de toetsweek met leerlingen gedeeld. 
 
We willen je nadrukkelijk vragen om ook bij het betreden van het voormalige Lauwers 
Collega – zowel in de gymzaal als in het gebouw -  de corona-maagregelen in acht te nemen 
en we adviseren je dringend ook dan je mondkapje te dragen.  

 
Setting K&C en M&M  
We hebben er de afgelopen weken alles aan gedaan om de Setting voor leerjaar 1 & 2 
corona-proof aan te kunnen bieden. Onze collega’s van de vakgroepen Mens & Natuur en 
Kunst & Cultuur hebben een monsterklus geklaard en voor bijna 120 leerlingen van leerjaar 
1 en 2 een fantastisch en 7-dagen durend groot project georganiseerd. De Setting staat 
deze keer in het teken van ‘de kunstzinnige raket’.  
 
Setting betekent werken aan een grote opdracht en daarbij onderzoeksvragen en doelen 
opstellen, organiseren, samenwerken en taken verdelen, een planning maken, je laten 
inspireren en informeren, creatief denken en handelen, het onderzoek samen uitwerken, 
evalueren en reflecteren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen 
en je ouders/verzorgers. Helaas kan dat laatste in verband met de huidige corona-
maatregelen niet doorgaan. Maar hey, hierop verzonnen we een list. Stay tuned! ;-) 



 
 
We genoten afgelopen dagen van alle Setting-skills van onze hardwerkende leerlingen en 
delen hieronder een kleine impressie met jullie. En wat kijken we uit naar het eindresultaat 
komende week! Jullie ook? 
 
Tip: Laat je ouders/verzorgers zien wat je doet en leert tijdens Setting en geef ze een 
rondleiding door het Settingboekje en de PowerPoint op Itslearning, dat vinden ze vast en 
zeker leuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tijdelijke huisvesting 
Er is ook de afgelopen week ook hard gewerkt om de in de herfstvakantie geplaatste tijdelijke 
huisvesting in te richten – en dat in de ruimste zin van het woord. Deze klus is bijna geklaard 
en met ingang van komende week kunnen we de units van de tijdelijke huisvesting in ons 
basisrooster opnemen met de lokaalnummers K40 t/m K43. 

 
 
Toezichthouder 
Met ingang van deze week zal Derk Busscher als toezichthouder onze conciërges 
ondersteunen bij hun werkzaamheden in en rond de Campus. Jullie hebben Derk vast al gezien 
op het plein en rond de Campus waar hij de gang van zaken in goede banen zal helpen te 
leiden. Ook wenst Derk jullie bij binnenkomst van de Campus een goedemorgen en nodigt 
jullie uit om je handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. Heten jullie Derk hartelijk 
welkom op de Campus? 
 
Vakwerktijd 
Vanaf komende week staat er op dinsdag het 5de lesuur en donderdag het 6de lesuur 
vakwerktijd (VWT) voor alle leerlingen en teamleden ingeroosterd. De inschrijving voor 
vakwerktijd is geopend; je kunt je iedere week opnieuw via SOMtoday inschrijven voor een vak 
en een docent. We gaan vooralsnog uit van maximaal 22 inschrijvingen per vak/docent. In de 
Kringen wordt aandacht besteed aan het proces rondom de inschrijving.  
 
Onder begeleiding van je vakdocent werk je tijdens VWT aan een zelfgekozen vak of 
leergebied. De vakdocent is beschikbaar voor vragen en kan aan (groepjes) leerlingen 
desgevraagd extra uitleg geven. VWT is voor alle leerlingen verplichte onderwijstijd, we 
registeren dan ook hier je aanwezigheid. Je kunt er in overleg met je coach ook voor kiezen 
om tijdens VWT zelfstandig en onder begeleiding van teamleden in de stilteruimte aan de slag 
te gaan of te kiezen voor plannen & organiseren bij de pedagogisch medewerkers.   
 
 
 
 
 



 
Schoolfotograaf @!K 
Op donderdag 29 oktober worden al onze leerlingen door de schoolfotograaf op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Het gaat in eerste instantie om het maken van pasfoto’s. Uiteraard gaat dit 
geheel corona-proof en ook AVG-proof – daar we een vaststellingsovereenkomst hebben met 
desbetreffende schoolfotograaf. Wij gebruiken de te maken foto’s voor ons 
leerlingvolgsysteem. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid de foto’s via de 
fotograaf te bestellen.  
We onderzoeken samen met de fotograaf of we de 29ste ook corona-proof klassenfoto’s 
kunnen laten maken. 
 
Zet het in je agenda 
We zetten alle speciale activiteiten die dit kalenderjaar nog plaatsvinden overzichtelijk voor 
jullie in het schema hieronder. Noteer je ze in je agenda?! 
 

Dinsdag 20 oktober t/m woensdag 28 oktober Toetsweek leerjaar 3 t/m 6 
Settingweek leerjaar 1 & 2 

Donderdag 29 oktober Schoolfotograaf 
Vrijdag 6 november Inhaal periode 1 
Maandag 9 november Teamdag – leerlingen vrij 
Woensdag 11 november Doemiddag groep 8 
Dinsdag 17 november Leerlingbespreking – leerlingen vrij 
Donderdag 19 november Doemiddag groep 8 
Maandag 23 november Leerling-ouder-coachgesprekken online 
Donderdag 26 november Sportdag leerjaar 1  
Donderdag 3 december Sportdag leerjaar 2 
Vrijdag 4 december Sinterklaasviering in Kring 
Maandag 14 december t/m vrijdag 18 december Communityweek alle leerjaren 

 
Fijn weekend – succes met de voorbereiding op de toetsen, pas goed op jezelf en elkaar & blijf 
gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze namens team !mpulse Kollum  
 
 
 
 
 


