Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Mondkapjesplicht

Jullie hebben het vast ook vanuit het nieuws vernomen: om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, geldt er per 1 december een algemene mondkapjesplicht in openbare,

publieke ruimtes. Ook in het voorgezet onderwijs wordt het dragen van een mondkapje bij
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verplicht gesteld.

Deze wettelijke verplichting die voor eenieder van ons geldt is helder geformuleerd:
In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een
mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw (in ons geval: de Campus) bewegen.

Het mondkapje kan af wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft, in de les, tijdens
lesactiviteiten of tijdens de pauze.

De mondkapjesplicht geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is

verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is, worden de regelingen weer
ingetrokken door de overheid.

Uitzonderingen op de mondkapjesplicht

De lessen van sport & spel en onderwijsactiviteiten als zang, toneel, dans en bepaalde

vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder deze mondkapjesplicht. Voor deze lessen

geldt dat de desbetreffende docent met de leerlingen afspraken maakt over het wel dan niet
dragen van een mondkapje tijdens de les en in het lokaal.

Leerlingen (en onderwijspersoneel) die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje
kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld raken, zijn uitgezonderd van de

plicht. Mocht dit voor jou gelden, neem dan voor dinsdag 1 december via de e-mail contact
op met onze verzuimcoördinator Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). Hierbij geldt: wanneer
een leerling zich wil beroepen op een van de uitzonderingen, zal de beperking of ziekte
middels een officiële medische verklaring kenbaar gemaakt moeten worden.
Door het team van !mpulse Kollum wordt er volop aandacht besteed aan de

mondkapjesplicht; we gaan over de nut en de noodzaak van deze wet uitgebreid met onze
leerlingen in gesprek en we vragen jullie thuis ook het gesprek op dit onderwerp aan te

gaan. We gaan er dan ook vanuit dat we ook vanuit de zorg en de aandacht voor elkaar met
z’n allen de mondkapjesplicht naleven.

De ‘toelichting op de regeling wettelijke mondkapjesplicht’ is na te lezen via de volgende
link: https://www.vo-raad.nl/artikelen/toelichting-op-de-regeling-wettelijkemondkapjesplicht

Dit is opgenomen in een ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn verwerkt in de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (COVID-19 wet).
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We gaan er niet vanuit, maar mocht het toch zo zijn een leerling weigert een mondkapje te
dragen, al dan niet met toestemming van de ouders/verzorgers, dan worden

ouders/verzorgers en leerling uitgenodigd voor een gesprek over de mondkapjesplicht.

Mocht na dit gesprek alsnog geweigerd worden de wettelijke mondkapjesplicht na te leven,

dan zijn we genoodzaakt de stappen te volgen zoals vermeld in het protocol ‘Toelichting op
de regeling wettelijke mondkapjesplicht’ van de VO-Raad (zie link) op de vorige pagina.
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 team van de

bibliotheek en in de thuissituatie van 1 van onze leerlingen. De medewerker van de bieb en
de leerling van onze school zijn – preventief – in quarantaine gegaan.

Daarnaast zijn er dagelijks 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.

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

(idebruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen.

Activiteiten en ‘vieringen’ in tijden van Corona

Bij alles wat we op !K doen, wegen we - vanuit onze visie op onderwijs en in relatie tot de
corona-protocollen de veiligheid van ons allen - af of we bepaalde onderwijsactiviteiten
door kunnen laten gaan, moeten schrappen of aangepast kunnen aanbieden. Soms heel
helder. Soms een groot dilemma.

Voor ons geldt dat we het sinterklaasfeest – vanuit onze visie op onderwijs en als

onderwijsactiviteit in de Kring – volgens de adviezen van de GGD en volgens de geldende
coronaprotocollen door kunnen laten gaan.

Daarbij geldt dat we bij de organisatie van deze activiteiten (grondig) rekening houden met

de genoemde protocollen, deze tijdens Kring met onze leerlingen bespreken en ook tijdens
de uitvoering van de activiteiten blijven sturen op de naleving hiervan.

Graag delen we de adviezen van de GGD middels onderstaande link met jullie.
Vieringen op school - advies GGD

Kleine kwaliteit @!K

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,
les- en leermateriaal 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 hieromtrent dit beeld versterken.

Het team van !mpulse Kollum heeft dit onderwerp dat we ‘kleine kwaliteit’ noemen,

prominent op de ontwikkelagenda geplaatst. Op de teambijeenkomsten van 9 november jl.
maakten we met elkaar afspraken over het gebruik van de mobiele telefoon:

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.
Tijdens de ontwikkelochtend van 26 november jl. hebben we deze maatregel geëvalueerd en
met het team gesproken over andere aandachtspunten en mogelijke maatregelen.

We vinden het fijn om te kunnen delen dat de maatregel rondom het gebruik van mobiele

telefoons door team en leerlingen serieus wordt opgepakt en nageleefd. Dit draagt bij aan

de nodige rust in de lessen en verhoogt in veel gevallen de (leer)opbrengsten. We blijven dan
ook actief sturen op deze maatregel.

We vinden het daarnaast van groot belang voor de verwerking van de leerstof dat de

leerlingen alle benodigde leermaterialen in iedere les (vwt, kwt, Kring) bij zich hebben:

boeken, schrift/map, gevuld etui (pennen, (kleur)potloden, gum, geo en rekenmachine) en

daar waar aangegeven door de docent oortjes en een eigen device (laptop, notebook, tablet).
Daarom leggen we de komende tijd ook de focus op de volgende maatregel:

Ieder teamlid stuurt aan de start van de les (vwt, kwt, Kring) op de volgende regel:
Bij binnenkomst van de les leggen de leerlingen direct al hun les- en leermaterialen
open op tafel. We leggen hierbij uit waarom we dit belangrijk vinden.
• Ontbrekende les- en leermaterialen worden door het teamlid aan het begin van
iedere les voor iedere leerling genoteerd (in Somtoday).
• In de Communityweek/in de week na de kerstvakantie gaat de coach in gesprek met
de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die regelmatig hun leer- en lesmaterialen
niet bij zich hebben.

In de Kringen besteden we uitgebreid aandacht aan deze ‘kleine kwaliteit’ en de nut en de
noodzaak van de getroffen maatregelen. We willen jullie thuis ook vragen om aandacht te
besteden aan dit onderwerp.

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.

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?!
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

