Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Corona @Campus Kollum

De afgelopen week hebben we geen berichten ontvangen van besmettingen onder onze

leerlingen en teamleden. Wel is er een besmetting geconstateerd in het gezin van twee van

onze leerlingen. Deze leerlingen zijn – preventief – in quarantaine gegaan. Daarnaast zijn er
dagelijks meerdere teamleden wegens verkoudheidsklachten niet op school aanwezig. Dat

laatste heeft flink invloed op ons dagrooster. We willen jullie daarom vragen iedere avond en
ochtend SOMtoday te checken voor de meest recente roosterwijzigingen.

Jullie weten inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende
protocol en jullie te allen tijde informeren over geconstateerde besmettingen onder
leerlingen en teamleden 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.

‘Kleine kwaliteit’

We hebben het er dagelijks met elkaar over. Leerlingen die te laat de les binnenstormen,
achterstevoren op de stoel plaatsnemen met de jas aan en de capuchon op, vooral oog

hebben voor elkaar en/of wat er in de telefoon speelt, lesmateriaal niet bij zich hebben, door
de instructie heen praten, tijdens de lessen knagen op meegebracht voedsel, het opgegeven
werk niet voor elkaar hebben, niet weten waar de toets over gaat, niet in de ‘leerstand’
zitten, moeilijk te bereiken zijn en zich lastig aan laten spreken en begeleiden.

Gesprekken met andere scholen doen vermoeden dat dit beeld in de hele breedte van het
onderwijs zichtbaar en merkbaar is. Het lijkt wel alsof – de nasleep van – Corona en de
geldende maatregelen dit beeld versterken.

Het team van !mpulse Kollum heeft dit onderwerp prominent op de ontwikkelagenda
geplaatst. En dat betekent dat we op geregelde basis op dit onderwerp met elkaar in gesprek
gaan en afspraken maken. De vragen die we daarbij stellen: Waar lopen we met z’n allen

tegenaan? Waarom is dit zo? Wat doet dat met ons? En met onze leerlingen? Welke invloed

heeft dit op de kwaliteit van het contact met onze leerlingen en de kwaliteit van onze lessen,
de kwaliteit ons onderwijs? Wat vraagt dit van ons (samen)?

En vooral: hoe willen we het graag? En wat is daarvoor nodig?
Op de eerste ontwikkeldag op 9 november gaven we het startschot op dit onderwerp en

hebben we in de gezamenlijkheid – en om mee te beginnen – afspraken gemaakt rondom het
gebruik van de mobiele telefoon tijdens onderwijstijd.

Graag nemen we al onze leerlingen (in de Kringen) en de thuisfronten ook middels deze
update mee op dit onderwerp.

Op 26 november tussen 08.00 en 10.25 staat een tweede teambijeenkomst op dit
onderwerp op het program. Op die dag starten de lessen vanaf 10.25 uur.
Afspraken over het gebruik van mobiele telefoons

Overal zijn regels en worden afspraken gemaakt. Regels en afspraken zijn er om het samen
leven, wonen en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen.

Op !mpulse Kollum zijn de regels en afspraken gebaseerd op de fatsoensnormen, daarnaast
zijn er een aantal praktische regels en afspraken. Eén van deze praktische regels is:

Tijdens onderwijstijd staan de mobiele telefoons op stil en zitten in de tas. Gebruik van je
mobiele telefoon is functioneel en gaat in overleg met je docent of begeleider.
De afgelopen periode viel het ons op dat het voor veel leerlingen niet gemakkelijk is om zich
aan deze regel te houden.

Daarnaast maken we ons zorgen om de hoeveelheid schermtijd van de meeste van onze
leerlingen. Een steekproef in ‘zomaar’ een klas op !mpulse Kollum leert ons dat de

schermtijd op de mobiel van een gemiddelde leerling 5 uur en 15 minuten per dag is.

Trekken we deze cijfers door, dan komen we op een gemiddelde schermtijd – louter van de
mobiele telefoon - van ruim 36 uur per week. Wij schrikken van deze cijfers.

Graag willen we de (afleidende) prikkels die via de mobiele telefoon bij ons en onze

leerlingen binnenkomen tijdens onderwijstijd beperken c.q. elimineren zodat er meer ruimte
en rust ontstaat om ons te kunnen concentreren op het leerproces.

Dit maakt dat we met ingang van afgelopen week nog sterker (strenger) sturen op

bovengenoemde regel. We verwachten dat al onze leerlingen hun mobiele telefoon tijdens
onderwijstijd op stil zetten de mobiel in de tas opbergen. Daarnaast vragen we onze

leerlingen onze elektronische leeromgeving (Itslearning en SOMtoday) tijdens schooldagen in
te kijken via de webbrowser op de laptop of de tablet in plaats van via de App op mobiel. Dit
ook omdat de functionaliteit van de elektronische leeromgeving via een webbrowser een
stuk beter is dan via de App op de mobiel.
In iedere les en in de Kringen wordt volop aandacht aan dit onderwerp aandacht besteed. We
willen jullie vragen om thuis ook met elkaar in gesprek te gaan op dit onderwerp en de
geldende regel.

Alle geldende regels en afspraken op !mpulse Kollum zijn op onze website en in onze

schoolgids na te lezen. Dat kan via de volgende link: Afspraken en regels op !mpulse Kollum.
Voortgangsbespreking en 15-minutengesprekken

Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel

mogelijk kunnen ondersteunen wanneer er iets aan de hand is, organiseren we verschillende
bijeenkomsten met het team waarin we leerlingen bespreken.

Op dinsdag 17 november vindt de eerste voortgangsbespreking plaats.
Op maandag 23 november organiseren we 15-minuten-gesprekken tussen coach, leerling
en ouders/verzorgers. In verband met de geldende coronamaatregelen vinden deze
gesprekken online plaats via de Teams.

Onze leerlingen bereiden de 15-minuten-gesprekken voor tijdens Kring. We willen

leerlingen en ouders/verzorgers vragen om zich ook samen goed voor te bereiden op deze
gesprekken, zodat de leerling (mede-)eigenaar is van de eigen voortgang. Dat kan door –
voorafgaand aan deze gesprekken – samen met het thuisfront in gesprek te gaan en het

format in de bijlage in te vullen en paraat te hebben tijdens het gesprek met de coach op de
23ste november.

Opgeven voor de 15-minuten-gesprekken kan (alleen) door middel van onderstaande link te
volgen en het formulier volledig in te vullen. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 18
november 8.00 uur.

Inschrijven 15-minuten-gesprekken leerling, ouders/verzorgers en coach

Uitgebreide informatie over deze 15-minuten-gesprekken ontvingen jullie van ons via de email op maandag 9 november.

We zien en spreken jullie graag de 23ste november online!
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?!
Dinsdag 17 november

Leerlingbespreking – leerlingen vrij

Donderdag 19 november

Doemiddag groep 8

Maandag 23 november

Leerling-ouder-coachgesprekken

Donderdag 26 november

Ontwikkelbijeenkomst ‘kleine

online tussen 17.00 en 21.00 uur
kwaliteit’ team !K tot 10.25 uur.
Lessen starten vanaf 10.25 uur.

Woensdag 2 december

Online voorlichting groep 8

Vrijdag 4 december vanaf 14.10 uur

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

Donderdag 7 januari tot en met vrijdag 15 januari

Settingweek leerjaar 1 & 2

Maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari

Afname CITO-VAS leerjaar 2

Donderdag 5 februari

Open Dag – onder voorbehoud

Toetsweek leerjaar 3 t/m 6

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

