
 
 
Kollum, 15 januari 2021 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
En voor je het weet zijn er al twee weken online leren en werken @!K in de tweede lockdown 
voltooid verleden tijd. Ook vanuit deze update nogmaals de complimenten aan al onze 
leerlingen en hun thuisfronten. Wat doen jullie het – ondanks de ongewone en onzekere 
situatie - ontzettend goed! 
 
Lockdown 
Het kabinet heeft dinsdagavond besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie 
weken. Voor !mpulse Kollum betekent dit dat onze leerlingen in ieder geval tot 8 februari het 
online lesprogramma volgen.  
 
Alhoewel we hier al een beetje rekening mee hielden, is het toch even slikken. We kunnen 
ons voorstellen dat dit ook voor jullie geldt - en dan niet alleen op het gebied van school. 
Ook op allerlei andere fronten gaan we met z’n allen een onzekere tijd tegemoet. Laten we 
goed op elkaar passen en om elkaar denken.  
 
We hopen de deuren van de Campus Kollum op maandag 8 februari weer wagenwijd voor 
jullie open te kunnen zetten! 
 
Ook voor de komende drie weken geldt een aantal uitzonderingen op bovenstaande regel 
van het online aanbieden van het onderwijsprogramma:  

§ Leerlingen in het eindexamenjaar volgen (ook) fysiek onderwijs op school. 
§ Toetsen voor leerlingen in de bovenbouw mogen worden afgenomen op school.  
§ Leerlingen met een ondersteuningsprofiel volgen op school de online lessen en 

worden door het zorgteam ondersteund en begeleid. 
 

Voor de leerlingen die op school mogen komen, geldt met ingang van maandag 18 januari 
wel een nieuwe regel: 
Leerlingen moeten op school ook onderling anderhalve meter afstand houden.  
Daarnaast gelden uiteraard alle andere corona-maatregelen: geregeld handen wassen en 
desinfecteren, hoesten en niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje.  
 
We gaan ervan uit dat de leerlingen die op school komen zich - uit respect voor elkaar en 
elkaars gezondheid – strikt houden aan alle regels die er rondom corona gelden. 
 
Inmiddels is de school ingericht op deze extra maatregel. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat 
enkele ingeroosterde lessen voor de examenklassen ingeroosterd staan in twee lokalen. 
Immers: er passen in de meeste ruimtes slechts 8 personen op 1,5 meter afstand van elkaar.  
 
 



 
 
We zullen ook hier met z’n allen een weg in moeten zien te vinden en rekening hierbij op 
elkaars medewerking en begrip.  
 
De afgelopen dagen heeft het team van !mpulse Kollum zich beziggehouden met het 
opstellen van een plan van aanpak voor de komende drie weken. We delen de betekenis 
hiervan - en meer - graag met jullie. Lezen jullie met ons mee? 
 
Online lesprogramma 
Ook komende week zal het lesprogramma voor alle leerjaren 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. 
 
Leerlingen in het examenjaar volgen ook fysiek onderwijs op school 
Naast het online lesprogramma in de ochtend, staan in de middag en op school – tussen 
13.00 uur en 16.00 uur - fysieke vaklessen van 60 minuten ingeroosterd voor al onze 
eindexamenleerlingen. Het rooster voor deze lessen is inzichtelijk via SOMtoday.  
Tijdens een ‘tussenuur’ in de middag ben je als eindexamenleerling welkom op F30 om daar 
aan je schoolwerk te werken. Het werkeiland wordt ingericht op de 1,5 meterregel en is 
tijdens de lockdown een studieruimte. Neem dus voldoende werk – ook van andere vakken 
dan er staan ingeroosterd - mee naar school, zodat je lekker zelfstandig met je werk aan de 
slag kunt! 
 
We rekenen erop dat we met een combinatie van online lessen en fysieke lessen onze 
eindexamenleerlingen gedegen kunnen voorbereiden op de laatste toetsweek en de 
afronding van het schoolexamen. En we hebben er het volste vertrouwen in dat onze 
eindexamenleerlingen over een aantal weken helemaal klaar zijn om het centraal schriftelijk 
eindexamen met succes af te leggen.  
 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een begeleide plek bieden in de 
school 
We blijven leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en/of een maatwerktraject 
(leerlingen met een zogenoemd OPP) tijdens de periode van de lockdown een begeleide plek 
in de school aanbieden. 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 op school aanwezig is.  
 
 
 



 
 
Toetsweek 3HV 
Vanwege de huidige lockdown zal de toetsweek voor 3HVA en 3HVB in het geheel online 
plaatsvinden. Deze toetsweek is ingeroosterd van woensdag 20 januari t/m woensdag 27 
januari. De eerste toets van de dag vindt plaats van 09:30-10:30 uur en de tweede toets 
wordt tussen 13:00-14:00 uur afgenomen. Tijdens de toetsweek zijn er geen online lessen 
ingeroosterd voor de leerlingen van 3HV. 
  
Deze manier van toetsen is voor de meeste leerlingen nieuw. Daarom bereiden we onze 
leerlingen tijdens een maandag ingeroosterde (Oefen)Kring grondig voor op het online 
toetsen – in al zijn facetten. 
 
Afgelopen woensdag ontvingen de leerlingen van leerjaar 3HV al het toetsrooster en de 
checklist online toetsen. We willen jullie vragen deze checklist alvast goed door te nemen. 
  
Succes met de voorbereidingen, leerjaar 3HVA en 3HVB! 
 
Toetsen leerjaar 1 en 2 
Ook voor leerjaar 1 en 2 kunnen er de komende tijd toetsen ingepland worden. Deze toetsen 
zullen tijdens de lockdown online worden afgenomen. We bereiden ook de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2 goed voor op het online toetsen. We hebben een speciale Oefenkring 
opgenomen in het rooster van komende week. In deze Kring nemen we onze leerlingen mee 
in het proces van online toetsen en oefenen we met bijvoorbeeld de camera-opstelling. 
Bereid je ook hier alvast op voor door de checklist in de bijlage van de begeleidende e-mail 
goed door te nemen. 
Daarnaast kan het voorkomen bij een aantal vakken dat de leerstof wordt getoetst door 
middel van een praktische opdracht. De vakdocent zal de leerlingen hierover informeren. 
 
Ziekte en afwezigheid van teamleden 
Marrit de Groot 
Onze collega Marrit de Groot (kunstvakken, decaan en coach 3HVB) zal ook de komende 
twee weken niet inzetbaar zijn. We hebben onze collega Judith Bijlsma bereid gevonden om 
de lessen kunst voor de bovenbouw van Marrit over te nemen.  
 
De lessen van leerjaar 1 en 3 zullen in de loop van komende week worden overgenomen 
door een nieuwe collega: Joke Posthuma. De leerlingen van leerjaar 1 en 3 kunnen in de 
tussentijd aan de slag met de leerpaden en de opdrachten die via Itslearnng worden 
aangeboden.  
 
De coachleerlingen van 3HVB zullen ten tijde van de afwezigheid van Marrit worden begeleid 
door verschillende teamleden (Anja Kloosterman, Dorijn van Doorn, Jelle Wakelkamp en Bea 
Kroeze). Maandag tijdens Kring gaan we hierover met de leerlingen van 3HVB in gesprek. 
 
 



 
 
Otto Christiaan Jonker 
De partner van onze collega Otto Christiaan Jonker (economie, bedrijfseconomie en coach 
van leerjaar 5HV) staat op het punt om te bevallen van hun derde kindje. We gaan ervan uit 
dat Otto Christiaan komende tijd vanwege bevallingsverlof afwezig is. De lessen van Otto 
Christiaan komen daarmee te vervallen. De coaching van de leerlingen van 5HV zal ten tijde 
van de afwezigheid van Otto Christiaan worden overgenomen door Wiebe Doorn.  
 
Corona  
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.  
 
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. Vrijdag 22 januari verschijnt onze 
volgende update.  
 
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  


