
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Corona @Campus Kollum 
 
Strengere maatregelen 
We vonden het wel even spannend, afgelopen dinsdagavond: heeft de overheid ook 
strengere corona-maatregelen voor het voortgezet onderwijs in petto? Gelukkig zijn er 
vooralsnog geen strengere maatregelen aangekondigd specifiek voor het onderwijs.  
 
Dat geldt niet voor onze medegebruikers van de Colle en de bibliotheek, voor hen gelden 
wel nieuwe beperkingen. Dit houdt in dat de bibliotheek voor publiek gesloten moet worden. 
Gelukkig mag de bibliotheek voor onze leerlingen wel open zijn. De bibliotheek past hierop 
de openingstijden aan en zal op schooldagen voor onze leerlingen beschikbaar zijn tot 
13.00 uur. Wat een toppers die collega’s van de bieb! Ook met de Colle mogen we – als het 
om onderwijs gaat – blijven samenwerken. Ook dat doet goed. 
Uiteraard houden we ook in de samenwerking met onze medegebruikers alle geldende 
corona-maatregelen in acht. 
  
Coronabesmetting 
We vinden het fijn om te melden dat onze besmette collega weer is hersteld van Corona en 
afgelopen donderdag haar werkzaamheden weer langzaamaan heeft opgepakt. 
 
De afgelopen week hebben we geen berichten ontvangen van besmettingen onder onze 
leerlingen, thuisfronten en teamleden. Dat stemt ons hoopvol. 
 
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. 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven je met klem vragen thuis te blijven als je corona-gerelateerde klachten hebt, je te 
laten testen en dit ook te melden bij onze verzuimcoördinator Irma de Bruine 
(idbruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen. 
 
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 blijven jullie vragen ook thuis 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.  
 
Setting K&C en M&M – the movie 
We kunnen jullie laten meegenieten van onze Setting ‘De kunstzinnige raket’. Onze collega’s 
van Videobrouwers hebben zowel het proces als het eindresultaat van deze Setting – wat ons 
betreft – schitterend vastgelegd. Kijken jullie via onderstaande link – even downloaden en 
dan afspelen - met ons mee? Het is écht de moeite waard! 
 
https://vimeo.com/videobrouwers/download/474104168/78ebb140f6 
 
Teamdag 9 maandag november 
Volgens de CAO-VO is iedere school verplicht een aantal teamdagen te organiseren waarop 
het team de mogelijkheid wordt geboden aan de slag gaat met de professionele 
(school)ontwikkeling. Zo’n dag staat er op 9 november voor het team van !K gepland. 
Leerlingen zijn op deze dag vrij. Onderwerpen die op het program staan: input ophalen voor 
het nieuwe strategisch perspectief, ‘kleine kwaliteit’, Setting-overleg, Community-overleg, 
vakgroep-overleg en we gaan ons vastbijten in onze visie op toetsing en examinering en 
daaruit voortvloeiend toetsbeleid. 
 
Personele zaken 
Onze collega Marrit de Groot heeft tijdens een ongelukkige val letsel opgelopen. Dit maakt 
dat zij in ieder geval tot eind komende week niet of nauwelijks belastbaar is. Onze collega 
Judith Bijlsma neemt volgende week alle lessen van Marrit over. De kring van Marrit – op 
maandag – komt te vervallen in verband met de teamdag. Beterschap Marrit! 
 
 
 
 
 
 



 
Communityweek 
De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan op 
!mpulse Kollum in het teken van Community; een week met elkaar, voor elkaar en voor 
anderen. Community kent 3 pijlers: talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie & burgerschap en 
sociale integratie.  
 
In deze twee Communityweken werken onze leerlingen samen met medeleerlingen van alle 
leerjaren (cross aged) aan een gezamenlijk maatschappelijk – design based - project en/of 
werken ze aan hun eigen talentontwikkeling en oriënteren zij zich op hun vervolgopleiding 
en loopbaan. Tijdens Community krijgen onze leerlingen volop de kans om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen, met daarbij veel aandacht voor eigentijdse kennis en 
vaardigheden, zoals samenwerken, organiseren, overleggen, plannen en contacten leggen 
(buiten de school). Alle opgedane ervaring wordt door de leerlingen opgenomen in het (LOB) 
portfolio. 
  
Community en Corona 
Gezien de huidige COVID-19 maatregelen die er vooral op gericht zijn het aantal 
contactmomenten en reisbewegingen te beperken, zijn we genoodzaakt de Community-
activiteiten aan te passen. 
Dit betekent: 
• Dat we de samenwerking met bedrijven en instellingen uit de omgeving zullen moeten 

beperken en/of online zullen moeten organiseren. 
• Dat onze leerlingen geen stage kunnen lopen buiten de school.  
• Dat het kerstgala en de kerstmarkt geen doorgang kunnen vinden.  
• We de Community-activiteiten zoveel mogelijk op school moeten laten plaatsvinden.  
• We fysieke contacten met externen – die niet bijdragen aan het primaire proces - daar 

waar mogelijk moeten voorkomen. 
 
Communityweek wordt talentweek XXL 
We denken om, zijn creatief en dopen de eerstvolgende Communityweek om tot talentweek 
XXL. Het team en daar waar mogelijk ook leerlingen bieden in de laatste week voor de 
kerstvakantie een breed scala aan talentworkshopsseries aan die voldoen aan de 
uitgangspunten van Community. Daarbij denken we ‘out of the box’ en inventariseren we bij 
onze leerlingen aan welke (soort) talentworkshops behoefte is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In de wandelgangen hoorden we de tofste ideeën al voorbijkomen! We gaan er een hele 
mooie TalentweekXXL van maken. 
 
Wordt – ook – komende week in de Kringen vervolgd! 
 
Sportdagen 
Helaas voelen we ons genoodzaakt, gezien de huidige corona-maatregelen, de op stapel 
staande sportdagen voor leerjaar 1 (26 november) en leerjaar 2 (3 december) – in de 
gezamenlijkheid met het Lauwers College Kollum - te laten vervallen. In de talentweek XXL 
zullen de vervallen onderdelen van sport & spel corona-proof in het programma terugkeren. 
Op 26 november en 3 december wordt er lesgegeven volgens het reguliere lesrooster. 
 
Sinterklaasviering in de Kring 
Op vrijdag 4 december vieren we, volgens !K-traditie, Sinterklaas in de Kringen vanaf 14.10 
uur. Iedere klas maakt afspraken met de coach over de manier waarop de viering plaatsvindt.  
  
Zet het in je agenda 
We zetten alle speciale activiteiten voor de komende tijd overzichtelijk voor jullie in het schema 
hieronder. Noteer je ze in je agenda?! 
 

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 tussen 17.00 en 21.00 uur 
Donderdag 26 november Sportdag leerjaar 1  
Woensdag 2 december Online voorlichting groep 8 
Donderdag 3 december Sportdag leerjaar 2 
Vrijdag 4 december Sinterklaasviering in Kring 
Maandag 14 december t/m donderdag 17 december Communityweek/talentweek XXL  
Vrijdag 18 december  Teamdag – leerlingen vrij 
Zaterdag 19 december tot met dinsdag 5 januari Kerstvakantie 
Maandag 4 januari Teamdag – leerlingen vrij 

 
Fijn weekend, pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze namens team !mpulse Kollum  
 


