Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Sinds 15 december zijn de schoolgebouwen ‘gesloten’. Vooralsnog blijven ze tot 18 januari
voor de meeste leerlingen dicht.
En ineens zitten we met z’n allen in een tweede lockdown, hebben we onze Talentweek XXL
na twee toffe dagen moeten afsluiten – hoe jammer! - en onze leerlingen eerder dan

verwacht een fijne kerstvakantie moeten wensen. Alhoewel we de richtlijnen van de overheid
steunen en respecteren, doet dit wel degelijk iets met ons. We begrijpen ook dat het voor
onze leerlingen en hun thuisfronten niet niks is.

Maar hey! We hebben er meer dan het volste vertrouwen in dat we er samen - met het team,
leerlingen en ouders/verzorgers - grotendeels online @!K een hele mooie en bijzondere tijd
van maken in de eerste twee weken na de kerstvakantie.

Afgelopen dinsdag berichtten we jullie via de e-mail over de gang van zaken op !K tot aan de
kerstvakantie. We besloten de geplande teamdag van maandag 4 januari te verplaatsen naar

woensdag 16 december zodat we ons als team !K in de dagen voor de kerstvakantie grondig
en gedegen konden voorbereiden op de periode na de kerstvakantie. Een flinke klus die we
naar tevredenheid hebben geklaard.

Bij het ontwikkelen van het alternatieve/online onderwijsprogramma voor - in ieder geval de
eerste twee weken na de kerstvakantie - namen we onze ervaringen uit de eerste lockdown
en de feedback die we tijdens die periode opvroegen bij ouders/verzorgers, leerlingen en
team mee.

Het team van !K heeft de afgelopen dagen alles op alles gezet om – vanuit onze visie op
onderwijs en vanuit de richtlijnen van de overheid - te komen tot een alternatief en online
onderwijsprogramma.

Uitgangpunten alternatief onderwijsprogramma

Ons alternatieve onderwijsprogramma is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten die we
meekregen vanuit de overheid:
¨

(Kwalitatief goed) online onderwijs aanbieden aan alle leerlingen.

¨

Een vorm van fysiek onderwijs aanbieden aan eindexamenleerlingen die in hun
schooljaar zitten.

¨

Fysiek afnemen van geplande schoolexamens – dit geldt voor leerlingen met een PTA,
dus voor: 3T, 4T, 4HV, 5HV en 6V.

¨

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een begeleide plek bieden in
de school.

We nemen jullie in deze update graag vanuit bovenstaande uitgangspunten mee.
Lezen jullie in een minuut of 5 met ons mee?

Online onderwijs aanbieden aan alle leerlingen

Lesrooster

Vanaf maandag 4 januari bieden we ons onderwijsprogramma
online (via Itslearning & Teams) aan al onze leerlingen aan via
een aangepast lesrooster dat inzichtelijk is via Somtoday.

Omdat het aanbieden van online lessen een ‘andere tak van

sport’ is dan fysiek lesgeven en om e.e.a. organisatorisch rond
te kunnen krijgen, kozen we ervoor om te werken met online

lessen van 30 minuten volgens de lestijdentabel die hiernaast is
weergegeven. Ons reguliere rooster namen we als uitgangspunt
voor het samenstellen van het rooster van de online lessen. Op
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deze manier kunnen alle onlinelessen in de ochtend worden aangeboden.
In de middag is er ruimte voor de verwerking van de lesstof (maken van opdrachten, leren),
individuele begeleiding, coaching en (individueel) contact met docenten. We verwachten

daarom van al onze leerlingen dat zij op schooldagen tijdens schooltijden – tussen 08.30
uur en 16.00 uur - beschikbaar en bereikbaar zijn via Itslearning en Teams.

Settingweek

De Settingweek voor leerjaar 1 en 2 die gepland stond van donderdag 7 januari tot en met
vrijdag 15 januari is jammer genoeg niet online te organiseren en komt (helaas en
vooralsnog) te vervallen.

Itslearning

Onze online leeromgeving ‘Itslearning’ is rijkelijk gevuld met planners en allerlei vormen van
content voor alle leerjaren en alle vakken. In de online vaklessen en in de online Kringen zal
uitgebreid aandacht besteed worden aan het gebruik van Itslearning tijdens de periode van
onlineonderwijs.

Handleiding online les

Voor sommige leerlingen en hun ouders/verzorgers is het krijgen en volgen van

onlineonderwijs op !mpulse Kollum nieuw, daarom schreven we voor onze leerlingen (en hun
ouders/verzorgers) een handleiding: ‘Het krijgen van een online les’. Dit document hebben
we in de bijlage toegevoegd. In deze handleiding hebben we alles wat je moet weten over
het volgen van onlinelessen op !mpulse Kollum opgenomen. We willen jullie vragen deze

handleiding voorafgaand aan de eerste online lessen samen thuis goed door te nemen en

alvast eens even te oefenen met inloggen (via Itslearning) in de online leeromgeving en de

lessen. Ook als je vorig schooljaar al ervaring hebt opgedaan met online lessen, vragen we je
om het document door te nemen, omdat e.e.a. gewijzigd is ten opzichte van afgelopen
voorjaar.

Kring

Voor alle klassen geldt dat we op maandag 4 januari om 08.30 uur starten met een online
Kring. De coach bespreekt dan alle ins en outs van het volgen van onlineonderwijs @!K en
natuurlijk is er ruimte voor het stellen van al je vragen.

Coaching

Omdat een lockdown en het krijgen van online les vanuit huis best ingrijpend kan zijn, zal
de coach tijdens de Kringen met de leerlingen in gesprek gaan over hun ervaringen in de
lockdown en met het onlineonderwijs. Daarnaast is er tijdens Kring natuurlijk volop
mogelijkheid tot het stellen van alle vragen.

De coach zal tijdens de lockdown waar mogelijk ook met iedere leerling een online en

individueel coachgesprek voeren via Teams. Natuurlijk kan elke leerling ook zelf altijd
contact opnemen met zijn/haar coach.

Sessie met coach, leerlingen en ouders/verzorgers (online contactmoment)

We vinden het belangrijk om ook ouders/verzorgers bij het hele proces van ons

onlineonderwijs te betrekken. Daarom organiseren we op maandag 4 januari tussen 19.30
uur en 20.00 uur een online contactmoment tussen de coach, ouders/verzorgers en

leerlingen. Tijdens deze sessie neemt de coach jullie mee ‘in de wereld van onlineonderwijs

@!K’ en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Jullie ontvangen maandag 4 januari
een reminder en een uitnodiging voor deze online ouderavond via e-mail.

Absentie

We verwachten al onze leerlingen in alle online lessen die zijn opgenomen in hun rooster in

Somtoday. Leerlingen die afwezig zijn worden als zodanig geregistreerd in Somtoday. Onze
verzuimcoördinator (Irma de Bruine) neemt telefonisch contact op met alle

(ouders/verzorgers van) leerlingen die niet in de online lessen aanwezig zijn om de aard van
de afwezigheid te achterhalen.

Ben je ziek en kun je daardoor de online lessen niet volgen, dan verwachten we dat je

ouders/verzorgers voorafgaand aan de schooldag via de e-mail contact opnemen met Irma
(idebruine@pj.nl) om je af te melden.

Devices

We gaan er gezien het principe van ‘bring your own device’ vanuit dat al onze leerlingen

beschikken over een device met een camera en microfoon. Mocht het zo zijn dat je thuis niet
beschikt over een device met een camera en microfoon, laat het dan alsjeblieft weten – we

zoeken dan na de kerstvakantie samen naar een oplossing. Schroom niet: stuur een mailtje
naar idebruine@pj.nl.

P Installeer vóór maandag 4 januari alvast de Microsoft Teams-app op zowel je device als op
je telefoon – zo ben je goed voorbereid om online lessen te volgen en bereikbaar voor je
coach en andere teamleden.

Een vorm van fysiek onderwijs aanbieden aan eindexamenleerlingen in hun laatste
schooljaar.

De leerlingen van 4T, 5H en 6V kiezen, naast de online lessen, voor woensdagmiddag 6

januari en donderdagmiddag 7 januari op school 6 vakwerktijdlessen bij docenten en vakken
naar keuze. Tijdens deze lessen bereid jij je samen met je vakdocenten naar keuze voor op

de toetsweek die plaatsvindt van vrijdag 8 januari tot en met vrijdag 15 januari. Er kan extra
uitleg gegeven worden, je kunt vragen stellen en samen of zelfstandig aan de slag gaan met
de voorbereiding op de toetsen.

Je schrijft je maandag 4 januari via Somtoday tijdens Kring - ook in overleg met je coach - in
voor 6 lesuren naar keuze. Deze 6 vakwerktijdlessen zijn verplichte onderwijstijd.
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Afnemen van schoolexamens – toetsweek

Toetsweek 3T, 4T, 4HV, 5HV en 6V

We mogen fysiek schoolexamens afnemen bij leerlingen met een PTA – leerlingen die werken
aan hun schoolexamen. Dat betekent dat de toetsweek – in aangepaste vorm – voor leerjaar
3T, 4T, 4HV, 5HV en 6V plaatsvindt van vrijdag 8 januari tot en met vrijdag 15 januari. De

toetsen worden afgenomen in de gymzaal aan de Johannes Bogermanstraat. Het toetsrooster
is als bijlage bij deze e-mail toegevoegd en is voor de leerlingen inzichtelijk via Somtoday.

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het rooster dat jullie vorige week
vrijdag van ons kregen. Houd daarom Somtoday ook op dit onderwerp goed in de gaten.
Voor de gang van zaken rondom de toetweek verwijzen we jullie naar de e-mail op dit
onderwerp die we jullie vrijdag 11 december stuurden.

Toetsweek 3HV

Voor 3HV geldt dat we tijdens de lockdown geen fysieke toetsen op school mogen afnemen.
De toetsweek van 3HV zal vooralsnog worden verplaatst naar woensdag 20 januari tot en
met dinsdag 26 januari. Voor leerjaar 3HV geldt dat er ten tijde van de lockdown online

lessen worden aangeboden. Op 13 januari – na de aangekondigde persconferentie – zullen
we communiceren over de manier waarop we de toetsing van 3HV af gaan nemen. Daarbij
zijn er twee opties:
a.

Wanneer het schoolgebouw weer open mag: een reguliere toetsweek.

b.

Bij voortzetting lockdown: online & alternatieve toetsing via Itslearning en
vervangende praktische opdrachten.

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een begeleide plek bieden in de
school.

We bieden leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en/of een maatwerktraject

(leerlingen met een zogenoemd OPP) tijdens de periode van de lockdown een begeleide plek
aan in de school. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om het (eigen)

onderwijsprogramma op school te volgen en krijgen extra ondersteuning en begeleiding van
ons zorgteam dat tijdens de lockdown in wisselende samenstelling op school aanwezig is.
De leerlingen waar het om gaat en hun ouders/verzorgers zijn hier in de afgelopen dagen
door onze medewerkers van het zorgteam over geïnformeerd.
Corona, testen en informeren

We blijven je met klem vragen je te laten testen als je corona-gerelateerde klachten hebt.
Mocht jij of een van je huisgenoten besmet zijn met het virus, dan vragen we je dit te
melden bij onze verzuimcoördinator Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). Dat kan en mag ook
tijdens de kerstvakantie.
Zet het in je agenda

We zetten alle (onderwijs)activiteiten tijdens de lockdown nog even overzichtelijk voor jullie in
het schema hieronder.

Maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari

Online lessen volgens rooster in Somtoday.
Alle leerlingen zijn tussen 08.30 uur en 16.00 uur
voor

schoolactiviteiten

Itslearning en Teams.
Leerlingen

met

OPP

(ook)

werken

begeleiding van het zorgteam.

beschikbaar

op

school

via

onder

Maandag 4 januari 19.30 uur – 20.00 uur

Online contactmoment via Teams leerlingen en

Woensdag 6 januari en donderdag 7 januari

Vakwerktijd op school 4T, 5H en 6V.

Vrijdag 8 januari tot en met vrijdag 15

Toetsweek 3T, 4HV, 5HV en 6V in gymzaal Johannes

tussen 13.00 en 16.00 uur
januari

ouders/verzorgers met coach.

Inschrijven in Kring op 4 januari.
Bogermanstraat.

Tot slot

Dit was ‘m dan. We denken jullie op deze manier zo volledig mogelijk te hebben

geïnformeerd over de gang van zaken @!K in de eerste twee weken na de kerstvakantie.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via de e-mail met de coach (van
jullie zoon of dochter).

Het team van !K is voornemens om er samen met leerlingen en ouders/verzorgers na de

kerstvakantie twee bijzondere, leerzame en inspirerende weken van te maken! We blijven

jullie tijdens de periode van de lockdown via verschillende updates regelmatig van informatie
voorzien.

Rest ons jullie te bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen – o zo bijzondere jaar. Immers, samen zijn we !mpulse Kollum.

En natuurlijk wensen we jullie een hele fijne kerstvakantie en een mooie jaarwisseling.
Blijf gezond en pas goed op jezelf en elkaar, geniet en tot 4 januari 2021 online @!K!
Groet,

namens het team van !mpulse Kollum,

Bea Kroeze

