
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Hebben jullie ook zo genoten van die prachtige witte wereld? Van het lekkere winterse 
zonnetje? Van het buiten zijn? Van alle sneeuw- en ijspret? Van zwieren, zwaaien, rondjes 
draaien op de ijsbaan? We zagen ook van onze leerlingen en hun thuisfronten de prachtigste 
winterse plaatjes voorbijkomen. Lekker even loslaten en genieten. Dat was ook wel even 
nodig. Online @!K merken we dat de fut er gelukkig vaak nog is maar er ook hier en daar wat 
uit is. Ach, dat is ook niet zo gek. Nog even doorzetten, het is bijna vakantie. Daar kijken we 
met z’n allen naar uit!   
 
Tot die tijd zetten we samen online de schouders er onder en houden we jullie middels deze 
update op hoogte van zaken die er spelen op !mpulse Kollum. Lezen jullie met ons mee? 
 
Code rood 
Voor vandaag kondigde het KNMI code rood af. De scholen gingen dicht en verzorgden het 
onderwijs voor alle leerlingen online. Voor morgen geldt dat de weersvoorspelling iets 
minder spannend is. We vinden het verantwoord om morgen de deur voor de specifieke 
doelgroepen weer open te zetten.  
 
Feedback van ouders/verzorgers en leerlingen 
Hoe de (school)wereld er na de voorjaarsvakantie uit zal zien, kunnen we natuurlijk nog niet 
voorspellen - dat hangt voor een groot deel af van de corona-maatregelen van de overheid. 
Op 23 februari staat er een persconferentie gepland waarin wij nieuwe maatregelen voor het 
VO verwachten. Dat er meer een mix tussen veel 'online' en een beetje 'offline' zal gaan 
komen - oftewel 'hybride' - lijkt wel aardig zeker.  
 
Op dit moment wordt er, ondanks alle onzekerheid, op !mpulse Kollum nagedacht over een 
plan voor de periode na de voorjaarsvakantie. Daarom willen we graag onderzoeken hoe de 
afgelopen maanden voor onze leerlingen en ouders/verzorgers zijn verlopen. Ook lezen we 
graag hoe jullie denken over de nabije toekomst en het vormgeven van 'hybride' onderwijs.  
 
De uitkomsten van dit onderzoek nemen we mee op de teamdag van 2 maart. Op die dag zal 
het team van !K zich focussen op de uitwerking van het nieuwe plan van aanpak voor de 
periode na de voorjaarsvakantie. Dit nieuwe plan zal met ingang van 8 maart in werking 
treden. 
 
Willen jullie via onderstaande link het onderzoek - in een minuutje of 5 - voor ons invullen? 
Alvast dank! 
 
Geef je mening – leerlingen 
Geef je mening – ouders/verzorgers 
 
 



 
Voortgangsbespreking en 15-minutengesprekken 
Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel 
mogelijk kunnen ondersteunen wanneer er iets aan de hand is, organiseren we verschillende 
bijeenkomsten met het team waarin we leerlingen bespreken. 
 
Op vrijdag 19 februari gaat het team van !mpulse Kollum met elkaar in gesprek over het 
welzijn, de prestaties en de voortgang van al onze leerlingen tijdens de periodieke 
voortgangsvergadering. Meer dan ooit is het nu van belang om de voortgang van onze 
leerlingen goed in beeld te hebben en onze leerlingen perspectief en kansen te bieden. 
Tijdens Kring is of wordt deze voortgangsbespreking door de coaches met alle leerlingen 
voorbereid. 
 
Wanneer het team dit nodig acht, nodigt de coach leerlingen en hun ouders/verzorgers uit 
voor een 15-minutengepsrek om de uitkomsten van de vergadering te delen en samen 
afspraken te maken voor de komende periode. Ouders/verzorgers en leerlingen die dit 
betreft, ontvangen hiervoor op maandag 1 maart een uitnodiging via de e-mail. 
 
We stellen ouders/verzorgers en leerlingen zelf ook in de gelegenheid om zo’n gesprek met 
de coach aan te vragen. Hierover ontvingen jullie afgelopen dinsdag een e-mail.  
 
De 15-minuten- gesprekken vinden online en plaats op 4 maart via Teams.  
 
Centraal Schriftelijk Eindexamen 
Jullie hebben het vast gehoord en/of gelezen: het centraal schriftelijk eindexamen gaat dit 
schooljaar door, zij het in aangepast vorm. Hieronder de korte samenvatting: 
• De mogelijkheid voor de eindexamenleerling om het centraal examen te spreiden over 

twee tijdvakken: eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste 
afnames en herkansingen; 

• De uitbreiding van het tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen; 
• Een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een 

centraal examen herkansen; 
• Een 4-daags derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor 

de afronding van de herkansingen. 
• Een extra onvoldoende op de eindlijst mag – met uitzondering van de kernvakken: 

Nederlands, Engels en wiskunde. 
 

Het examenrooster 2021 ziet er als volgt uit: 
  
Tijdvak Periode Bekendmaking uitslag 
Tijdvak 1 17 mei tot en met 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2 14 tot en met 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3 6 tot en met 9 juli 15 juli 

 



 
 
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat al onze eindexamenleerlingen een diploma kunnen 
halen. Daar hebben we met z’n allen hard voor gewerkt de afgelopen jaren. We zetten ook 
de laatste weken samen de schouders onder deze klus en strijden moedig voorwaarts 
richting een mooi diploma met flink wat waarde. 
 
Het team van !K gaat binnenkort met iedere examenleerling in gesprek om samen te 
bespreken wat voor iedere leerling de juiste route is richting het eindexamen en het 
diploma. 
 
Zet het in je agenda 
Onder voorbehoud de agenda van !K tot aan de meivakantie. Gezien de snel veranderende en 
bijzondere omstandigheden met een kleine slag om de arm.  
 
Datum Activiteit 
Dinsdag 16 februari Online voorlichting groep 8 vanaf 19.00 uur 
Vrijdag 19 februari Voortgangsbespreking – Leerlingen werken thuis en zijn 

beschikbaar voor schoolzaken. 
Zaterdag 20 februari t/m 
zondag 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 1 maart Teamdag – Leerlingen werken thuis en zijn beschikbaar voor 
schoolzaken. 

Dinsdag 2 maart Online last-minute-vragenuurtje groep 8 vanaf 19.00 uur 
Woensdag 3 maart Profielwerkstukpresentaties - online 
Donderdag 4 maart  Online leerling-ouder-coachgesprekken  
Donderdag 18 maart t/m 
vrijdag 26 maart 

Toetsweek (& Settingweek onder voorbehoud) 

Vrijdag 2 april t/m 
maandag 5 april 

Vrije dagen (rondom) Pasen  

Maandag 12 april  
09.00 uur 

Sluiting schoolexamendossier eindexamenleerlingen (onder 
voorbehoud) aansluitend ‘examentraining’ tot aan meivakantie 

Woensdag 14 april Ondertekenen schoolexamencijfers eindexamenleerlingen 
Dinsdag 20 april Voortgangsbespreking periode 3 – Leerlingen werken thuis en 

zijn beschikbaar voor schoolzaken. 
Dinsdag 27 april Koningsdag – vrije dag 
Donderdag 29 april Leerling-ouder-coachgesprekken 
Vrijdag 30 april Laatste officiële lesdag eindexamenleerlingen 
Maandag 3 mei t/m 
vrijdag 14 mei 

Meivakantie 

 
 
 



 
 
 
We wensen jullie een fijne week. Nog even doorzetten en dan kunnen we genieten van een 
weekje voorjaarsvakantie! 
 
Pas ondertussen goed op jezelf en elkaar en blijf gezond. 
 
Groet van Bea Kroeze 
Namens team !mpulse Kollum  


