
 
 
Kollum, 22 januari 2021 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
En dat was alweer week 3 van het online leren en werken @!K in de tweede lockdown. En 
weet je wat, het begint – hoe gek en hoe niet leuk dan ook – alweer een heel klein beetje te 
wennen. En dat komt mede door de inzet van onze leerlingen en hun thuisfronten. Wat fijn 
dat jullie je zo voortreffelijk inzetten tijdens het online leren en werken @!K! 
 
Coronamaatregelen 
Woensdag kondigde het kabinet schepere coronamaatregelen aan: zoveel mogelijk 
thuiswerken, nog maar één bezoeker thuis ontvangen en met ingang van morgenavond een 
avondklok vanaf 21.00 uur. Dat is niet niks. Alhoewel we de richtlijnen en maatregelen 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. We beseffen ons maar al te goed 
dat vooral het instellen van een avondklok een zeer ingrijpende maatregel is, ook voor onze 
leerlingen. In de Kringen en lessen van komende week zullen we dan ook ruimschoots 
aandacht besteden aan dit onderwerp. 
 
De afgelopen week zijn er door het kabinet geen extra maatregelen voor scholen 
afgekondigd. Dat betekent dat we het online leren en werken @!K voortzetten op de manier 
waarop we dat de afgelopen week deden. Hieronder zetten we dat voor de duidelijkheid nog 
een keer voor jullie op een rijtje. Maar eerst iets anders. 
 
Havo-afdeling !mpulse Kollum beste havo van Friesland 
Gisteravond bereikte ons de vooraankondiging van het bericht dat de havo van !mpulse 
Kollum in het scholenonderzoek van Elsevier Weekblad (EW) is uitgeroepen tot de beste havo 
van Friesland en het predicaat ‘goed’ krijgt. 
 
Ah, dat is mooi nieuws, dat doet ons goed en daar zijn we trots op! 
 
Hoe dat werkt? 
Alle scholen in Nederland worden in het onderzoek beoordeeld op de onderstaande punten: 
• Onderbouwpositie; niveau van de leerling in leerjaar 3 vergeleken met het advies van de 

basisschool. 
• Onderbouwsnelheid; het percentage leerlingen dat onvertraagd in leerjaar 3 zit. 
• Bovenbouwsucces; percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in een keer het 

examen haalt. 
• Examencijfers; gemiddelde cijfers centraal examen. 

Deze onderdelen worden over drie schooljaren gemeten. 
 
 
 



 
 
Uiteraard weten we lijstjes als deze op waarde te schatten en vinden we vanuit onze visie op 
onderwijs dat een goede school veel meer is dan een school met goede cijfermatige 
opbrengsten. We hechten op !mpulse Kollum immers ook veel waarde aan ons pedagogisch 
klimaat - de manier waarop we met elkaar omgaan - en vooral aan alles wat we @!K ook 
leren en niet in cijfers, rijtjes en op een diploma valt uit te drukken. 
 
Maar hey, dit lijstje staat ons best wel goed! 
 

 

 
 
 
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.  
 
Mocht het zo zijn dat je thuis niet beschikt over een device met een camera en microfoon, of 
een goede internetverbinding, laat het dan alsjeblieft weten – we zoeken dan samen naar 
een oplossing. Schroom niet: stuur een mailtje naar idebruine@pj.nl. 
 
Op verzoek van de coaches willen we nog eens extra benadrukken dat we ook komende 
week verwachten dat onze leerlingen tussen 08.30 uur 12.45 uur zichtbaar op camera in de 
online lessen aanwezig zijn. Ook verwachten we dat onze leerlingen in de middag tot 16.00 
uur bereikbaar en beschikbaar zijn en met schoolwerk bezig 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.  
 
 



 
 
Druk op Centraal Schriftelijke Eindexamens 
Zowel het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) als de VO-Raad (koepel voor 
middelbare scholen) vragen minister Slob van onderwijs opnieuw te kijken naar de afspraken 
rond eindexamens. Beide organisaties vinden dat een Centraal Schriftelijk Eindexamen in de 
huidige vorm in deze tijd niet passend is. Besluitvorming op dit onderwerp vindt rond de 
voorjaarsvakantie plaats. Wanner we meer weten op dit onderwerp, berichten we jullie in 
deze update hierover.  
 
Wel willen we ook gezien bovenstaande geluiden het belang van het schoolexamen 
benadrukken. We raden onze leerlingen nogmaals aan om flink aandacht te besteden aan het 
kwalitatief goed invullen en afronden van hun schoolexamen; dit geldt voor alle leerlingen 
die werken via een PTA. Dit onderwerp staat de komende weken ook op de agenda van de 
Kring. 
 
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.  
 
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. Vanaf donderdag 28 januari worden er online lessen volgens het rooster (inzichtelijk 
via Somtoday) aangeboden.  
Succes met de laatste toetsen 3HVA&B! 
 
Profielkeuze leerjaar 3HV & 3T 
Alle leerlingen van leerjaar 3 kiezen de komende weken een profiel en keuzevakken. In 
dit profiel en de bijbehorende keuzevakken doen de leerlingen vanaf leerjaar 4 
schoolexamen en, ter afronding van hun opleiding, centraal schriftelijk eindexamen.  
 
Tijdens Kring, Setting en Community is de afgelopen jaren voortdurend aandacht besteed 
aan dit keuzeproces. Vragen als: wie ben ik, wat kan ik en waar ben ik goed in, wat vind ik 
leuk, wat zijn mijn drijfveren, welke richting past bij mij?, stonden daarbij centraal. 
 
En nu is het tijd om definitief een keuze te maken. 
Graag betrekken we ouders/ verzorgers en leerlingen samen bij dit proces en daarom 
organiseren we per klas een online sessie samen met de coach. 
Jullie ontvangen of ontvingen hiervoor een uitnodiging via de e-mail. 
 
We hopen jullie online op dit onderwerp te zien en te spreken! 
 



 
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. Afgelopen week hebben we onze 
leerlingen hierop voorbereid. 
Succes met jullie online toetsen leerjaar 1 en 2! 
 
Personele zaken 
Babynieuws 
Onze collega Otto Christaan en zijn partner zijn afgelopen woensdag ouders geworden van 
een prachtig mooie dochter: Hilde. Hilde en haar moeder maken het goed. Gefeliciteerd! 
Otto Christiaan zal de komende dagen gaan genieten van verlof. Zijn lessen komen te 
vervallen. Wiebe Doorn neemt tijdens zijn afwezigheid de coaching van 5HV over. Wiebe is 
via e-mail bereikbaar via wdoorn@pj.nl.  
 
Nieuwe collega 
We berichten vorige week al over onze nieuwe collega Joke Posthuma. Joke neemt de lessen 
K&C van onze zieke collega Marrit de Groot over. Vanaf maandag krijgen alle eerste klassen 
en 3HVAB online les van Joke. 
 
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 29 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  


