
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Afgelopen dinsdagavond kondigde premier Rutte een verlenging van de huidige lockdown af 
voor -onder andere - het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat !mpulse Kollum, net als 
andere scholen voor VO, tot tenminste 2 maart gesloten blijft voor fysiek onderwijs, met 
uitzondering van de groepen die bij de start van de lockdown zijn aangewezen om op school 
te mogen komen om onderwijs te volgen. 
 
Dit betekent ook dat we het online leren en werken op !mpulse Kollum op dezelfde manier 
zullen blijven vormgeven zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan. 
 
Perspectief en zorg 
We hebben begrip voor de verlenging van de lockdown voor het voortgezet onderwijs. De 
gezondheid en veiligheid van iedereen in en om de school staat voorop. Toch blijft dit 
besluit vervelend voor alle betrokkenen en roept het gevoelens op van teleurstelling. We 
begrijpen dat onze leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden behoefte hebben aan 
regulier onderwijs, (fysiek) sociaal contact en een normaal ritme. Het wachten daarop duurt 
lang.  
 
Laten we daarom ook de komende tijd goed op elkaar passen en elkaar ondersteunen. We 
willen daarom nogmaals aangeven dat leerlingen terecht kunnen bij hun coach of begeleider 
als ze niet lekker in hun vel zitten, zorgen hebben of hun hart willen luchten. Ook aan 
ouders/verzorgers willen we nogmaals aangeven om aan de bel te trekken bij de coach als 
jullie je zorgen maken over jullie kind.  
 
Mogelijke achterstanden  
Er wordt in de media vanuit verschilende hoeken veelvuldig gesproken over mogelijke 
‘onderwijsachterstanden’ opgelopen tijdens de eerste en de tweede lockdown. We kunnen 
ons voorstellen dat leerlingen en ouders/verzorgers wellicht zorgen hebben over deze 
mogelijke achterstanden.  
 
We willen graag benadrukken dat het team van !mpulse Kollum zich volop inzet om onze 
leerlingen onder de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk onderwijs te bieden en 
achterstanden ten opzichte van het geldende onderwijsprogramma waar mogelijk te 
voorkomen en/of te beperken. En dan geldt wat ons betreft ook dat we liever spreken van 
een ‘nieuwe beginsituatie’ dan van ‘achterstanden’.  
 
Minister Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft op 22 januari jl. aangekondigd 
dat er een ‘Nationaal Programma Onderwijs’ komt dat scholen bij het wegwerken van 
achterstanden – ten opzichte van het onderwijsprogramma - ondersteunt. In dit programma 
zullen maatregelen en adviezen worden opgenomen om zoveel mogelijk recht te kunnen 
doen aan de potentie van een leerling en uit te gaan van kansen. Dat laatste spreekt ons wel 
aan. We hopen dat dit programma snel wordt uitgewerkt in een concreet plan zodat we daar 
op !mpulse Kollum mee aan de slag kunnen.  
 
 



 
 
Voor meer informatie over dit onderwerpen verwijzen we naar de website van de VO-raad: 
Aankondiging van het Nationaal Programma Onderwijs is te vinden op de website van de 
VO-Raad, via: Minister kondigt Nationaal Programma Onderwijs na corona aan - VO-raad 
(vo-raad.nl)  
 
Zet het in je agenda 

Het aantal activiteiten op !K is gezien de corona-maatregelen wat beperkt, toch zetten we 
enkele speciale data/activiteiten voor jullie hieronder op een rijtje.  
 
Datum Activiteit 
Donderdag 11 februari en 
vrijdag 12 februari 

Herkansingen periode 1 & 2 voor leerjaar 3T, 4HV 56HV. 

Dinsdag 16 februari Online voorlichting groep 8 vanaf 19.00 uur 
Vrijdag 19 februari Voortgangsbespreking – online lessen komen te vervallen. 
Zaterdag 20 februari t/m 
zondag 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 1 maart Teamdag – (online) lessen komen te vervallen. 
Dinsdag 2 maart Online last-minute-vragenuurtje groep 8 vanaf 19.00 uur 
Donderdag 4 maart + uitloop Online leerling-ouder-coachgesprekken  

 
Winterweer 
Zojuist bereikte ons het bericht dat de scholen van OVO morgen geheel online gaan gezien 
de weersomstandigheden - in relatie tot de veiligheid van ons allen. 
 
Dit betekent dat het gebouw van !mpulse Kollum morgen is gesloten en dat alle (ook de 
fysiek) geplande onderwijsactiviteiten morgen online plaatsvinden. Check Somtoday voor het 
actuele online rooster. 
 
Morgen in de loop van de dag wordt gekeken naar en gecommuniceerd over de situatie van 
dinsdag. 
 
Tot slot 
Ik wens jullie een hele fijne zondag; geniet van het winterse weer.  
Pas goed op jezelf en elkaar en blijft gezond. 
 
Groet van Bea Kroeze namens team !mpulse Kollum 


