
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Zó. De eerste (online) onderwijsweek van de tweede lockdown zit erop. We beseffen ons dat 
deze omstandigheden voor ons allen verre van normaal en ideaal zijn en het aangepaste en 
grotendeels online lesprogramma flink veel vraagt van onze leerlingen, de thuisfronten en 
het team van !mpulse Kollum.  
 
Toch mogen we in het algemeen tevreden zijn over het verloop en de opbrengsten van 
afgelopen week.  
 
Ik bezocht afgelopen dagen een stuk of vijftien online lessen van verschillende teamleden en 
klassen. Graag deel ik met jullie dat ik enorm onder de indruk ben van de inhoud en de vorm 
van deze lessen en de fijne samenwerking tussen teamleden en leerlingen. Ik zag 
voornamelijk gedegen voorbereide en kwalitatief goede en interactieve online lessen. En ik 
genoot van de positieve werksfeer en de mooie ontwikkelingsgerichte interactie tussen 
teamleden en de leerlingen. Er wordt hard gewerkt en flink geleerd online @!K! 
 
We zijn supertrots op al onze leerlingen die iedere ochtend goed voorbereid, op tijd, 
zichtbaar voor de camera en lekker actief in de online lessen aanwezig zijn. Complimenten 
voor al die leerlingen die ook ‘s middags volop bezig zijn met hun schoolwerk en contact 
zoeken met teamleden om nog eens extra uitleg of feedback te vragen of contact hebben 
met hun coach om de planning en organisatie door te nemen.  
 
Applaus voor al die ouders/verzorgers die – vaak werkend vanuit huis – een fijne leer- en 
werkomgeving voor hun kids weten te organiseren. En die naast al hun eigen bezigheden 
ook nog de nodige ondersteuning en begeleiding aan hen weten te bieden. We zagen veel 
thuisfronten ook nog bij onze online ouderavond afgelopen maandag, om onder andere 
goede vragen te stellen en ons van zeer bruikbare feedback, tips en trucs te voorzien. Dat is 
niet niets en dat realiseren we ons. Dikke dank jullie wel daarvoor! 
 
Petje af voor het team van !K dat er – thuis en op de Campus - vol passie en met een enorme 
drive aan werkt om ook in deze tweede lockdown het contact en de verbinding met alle 
leerlingen te (onder)houden, toffe online lessen geeft en begeleiding en ondersteuning biedt 
daar waar dat nodig is of gevraagd wordt. 
 
Groot applaus, petje af en complimenten voor jullie allemaal. Echt, wat een toppers zijn jullie 
leerlingen, thuisfronten en team van !K! 
 
Dat moest gezegd. 
 
 
 



 
 
Corona  
Helaas vernamen we afgelopen week dat een aantal leerlingen van !mpulse Kollum en één 
van onze collega’s besmet is met het coronavirus. Ook in de gezinnen van onze leerlingen 
zijn besmettingen geconstateerd. We schrikken van deze soms ernstige berichten. We 
wensen alle betrokkenen heel veel sterkte en hopen op een spoedig en volledig herstel.  
 
We blijven je met klem vragen je te laten testen als je corona-gerelateerde klachten hebt, 
ook tijdens de lockdown. 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), 
zodat we adequaat op de situatie kunnen reageren. 
 
Ziekte en afwezigheid leerlingen 
Ben je ziek en kun je niet meedoen met de online lessen? Laat je ouders/verzorgers voor 
08.30 uur een mailtje sturen met de ziekmelding aan Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). Irma, 
onze verzuimcoördinator, 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.  
 
Graag kijken we samen met jullie vooruit naar komende week. Lezen jullie met ons mee? 
 
Verlenging lockdown(?) 
Jullie hebben het vast in het nieuws vernomen; zoals het nu lijkt, zal volgende week dinsdag 
tijdens de ingeplande persconferentie worden aangekondigd dat de huidige lockdown in 
ieder geval nog twee weken wordt verlengd. Wij houden er, op grond van deze 
berichtgeving, rekening mee dat we ons onderwijs in ieder geval tot 1 februari (grotendeels) 
online zullen moeten vormgeven – en bereiden ons daar alvast op voor.  
 
Het team van !K heeft op woensdag 13 januari – de dag na de aangekondigde 
persconferentie – een teamoverleg ingepland waarin we bespreken hoe we op !mpulse 
Kollum betekenis gaan geven aan de dan aangekondigde maatregelen. We stellen jullie 
hiervan middels onze wekelijks update uiteraard op de hoogte. 
 
Online lesprogramma leerjaar 1, 2 en 3HV 
Ook komende week zal het lesprogramma voor leerjaar 1, 2 en 3HV geheel online worden 
aangeboden. Het rooster van de online lessen is inzichtelijk via Somtoday. In de middag is er 
tijd en ruimte voor onze leerlingen om te werken aan het schoolwerk, contact te leggen met 
teamleden voor het stellen van vragen of het vragen van feedback en contact te hebben met 
de coach.  
 
Ook komende week verwachten we van onze leerlingen dat ze tussen 08.30 uur en 16.00 
uur met hun schoolwerk bezig zijn, bereikbaar en beschikbaar zijn. 
 
 



 
 
 
Toetsweek leerjaar 3T, 4HV, 5HV en 6V 
Voor de leerlingen van 3T, 4HV, 5HV en 6V staat (ook) komende week in het teken van de 
geplande toetsweek. De toetsen worden volgens rooster afgenomen in de gymzaal aan de 
Johannes Bogermanstraat. Uiteraard houden we bij het afnemen van de toetsen alle corona-
maatregelen in acht. De leerlingen zijn via e-mail uitgebreid geïnformeerd over de gang van 
zaken tijdens deze toetsweek. 
We wensen alle leerlingen heel veel succes bij het leren en maken van de toetsen! 
 
Leerjaar 3HV 
Zoals vermeld in de vorige update vindt de toetsweek van leerjaar 3HV plaats in de periode 
van woensdag 20 januari tot en met woensdag 27 januari. In die periode worden er twee 
toetsen per dag afgenomen en komen de (online) lessen te vervallen. Het toetsrooster 
ontvangen jullie in de loop van komende week. 
 
We gaan er vooralsnog vanuit dat de lockdown wordt verlengd en dat de toetsen van 3HV 
daarom online zullen worden afgenomen. We gaan jullie, na de persconferentie op 12 
januari, uitgebreid informeren over de gang van zaken tijdens een online toetsweek. Immers, 
zo’n online toetsweek is voor veel leerlingen nieuw.  
 
Op maandag 18 januari plannen we hiervoor een ‘Oefenkring’ in. In deze Kring oefenen we 
met allerlei zaken waarmee je te maken krijgt voorafgaand en tijdens een online toets en 
krijg je volop de gelegenheid om vragen te stellen. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat je 
goed voorbereid aan je online toetsweek begint. 
 
Komende week zal de focus in de online lessen van 3HV liggen op de voorbereidingen op 
deze toetsweek.   
 
Ziekte en afwezigheid collega 
Onze collega Marrit de Groot is, zoals het nu lijkt, in ieder geval komende week door ziekte 
afwezig. We wensen Marrit beterschap en onderzoeken komende week hoe we de 
werkzaamheden van Marrit kunnen laten vervangen en/of verdelen onder teamleden van !K. 
 
Tot slot 
Dit was ‘m dan. We denken jullie op deze manier zo volledig mogelijk te hebben 
geïnformeerd over de gang van zaken online @!K in de eerste week van het nieuwe jaar. 
Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de coach. 
 
Ik ga jullie een goed weekend wensen. 
Rust lekker uit. Pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond! 
 
Groet van Bea, namens het team van !mpulse Kollum  
 


