
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Zo. Het is voorjaarsvakantie en wat voelt dát goed. Ik denk dat onze leerlingen, het team van 
!K en ook de thuisfronten daar – als nooit tevoren - aan toe zijn. Even geen vroege wekker, 
inloggen in Teams, online lessen en toetsen, break-out-rooms, LessonUps, 
coachgesprekken, Somtoday, Itslearning, en hele dagen voor je scherm en op je kamer.  
 
We rekenen op een fijn voorjaarszonnetje en hopen dat we allemaal op onze eigen wijze een 
manier kunnen vinden om lekker los te laten, op te laden, te ontspannen en bij te tanken 
zodat we er met z’n allen na de voorjaarsvakantie weer volop tegenaan kunnen. Want dat is 
wat we met z’n allen dik hebben verdiend! 
 
En hoe dat er dan na de voorjaarsvakantie uitziet? We dromen over een bruisende Campus 
waar we al onze leerlingen in alle veiligheid weer kunnen ontmoeten en live bij kunnen 
praten, samen aan de slag kunnen gaan om het onderwijs weer op een normale manier vorm 
te kunnen geven en onze leerlingen – in alle opzichten - de aandacht te kunnen geven die ze 
verdienen.  Want hey, daar doen we het tenslotte voor op !K. 
 
En jullie weten wat ze zeggen over dromen. Daarom houden we er rekening mee dat deze 
droom na de voorjaarsvakantie nog geen of niet helemaal werkelijkheid gaat worden. Zeker 
weten doen we nog niets. We wachten daarom de uitkomsten van de persconferentie op 23 
februari af. We zijn erg benieuwd wat daarin wordt verteld en of er maatregelen worden 
gewijzigd of nieuwe maatregelen worden ingevoerd die invloed hebben op ons onderwijs.  
 
Het team van !mpulse Kollum gaat op maandag 1 maart met de uitkomsten van de 
persconferentie aan de slag met de organisatie van ons onderwijs voor de komende tijd. 
Eventuele aanpassingen zullen dan vanaf maandag 8 maart ingaan. Concreet betekent dit 
dat de week na de voorjaarsvakantie nog zal verlopen zoals jullie gewend zijn van de 
afgelopen tijd en dat in die week gecommuniceerd zal worden over (mogelijke) 
veranderingen vanaf de week daarna. 
 
Feedback van ouders/verzorgers en leerlingen 
Al flink wat leerlingen en ouders/verzorgers gaven gehoor aan onze oproep tot feedback en 
vulden voor ons de vragenlijsten in over het online leren en werken op !K. Dikke dank jullie 
wel dat jullie die moeite namen. Dat doet ons en ons onderwijs goed. 
 
We doen nogmaals de oproep aan al onze leerlingen en ouders/verzorgers om jullie mening 
met ons te delen en ons op die manier van input te voorzien. Input die we – daar waar 
mogelijk – mee kunnen nemen in het op te stellen plan van aanpak voor ons onderwijs.  
 
Willen jullie via onderstaande link het onderzoek - in een minuutje of 5 – en voor 1 maart 
voor ons invullen? 
Geef je mening – leerlingen 
Geef je mening – ouders/verzorgers 



 
 
Voortgangsbespreking en 15-minutengesprekken 
Vandaag ging 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.  
 
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 vorige week een aparte e-mail.  

We willen leerlingen en ouders/verzorgers vragen om zich ook samen goed voor te bereiden 
op deze gesprekken, zodat de leerling (mede-)eigenaar is van de eigen voortgang. Dat kan 
door – voorafgaand aan deze gesprekken – samen met het thuisfront in gesprek te gaan en 
het format in de bijlage van deze e-mail in te vullen en paraat te hebben tijdens het 15-
minuten-gesprek met de coach op 4 maart. 

Nationaal programma onderwijs 
Jullie hebben het vast gehoord en gelezen. De ministers Van Engelshoven en Slob 
presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs 
om ‘achterstanden’ - op wat voor gebied dan ook - in het onderwijs weg te werken. Het 
kabinet geeft de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs om de 
gevolgen van de coronacrisis op te vangen.  
 
Het Nationaal Programma biedt scholen de gelegenheid om op basis van de eigen situatie 
keuzes te maken in de te nemen maatregelen. Op die manier kan de school de aanpak 
afstemmen op de eigen visie en de eigen leerlingen. Van scholen wordt verwacht dat ze de 
komende tijd in beeld brengen hoe de leerlingen er op hun school voor staan, waarbij ze - in 
het nieuwe schooljaar - kunnen starten met gerichte interventies om hieraan te werken. 
 
Nu nog heel abstract maar een en ander wordt de komende tijd vanuit onze visie op 
onderwijs concreet gemaakt. Graag betrekken we jullie ook bij dit proces. En uiteraard 
houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Wordt vervolgd!  
 
Meer informatie over de financiële impuls voor het onderwijs is te vinden via de site van de 
Rijksoverheid, via: Nationaal Programma Onderwijs | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 
 
 
 
 



 
 
Datum Activiteit 
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 
Donderdag 4 maart  Online leerling-ouder-coachgesprekken  
Woensdag 10 maart 
(In plaats van 3 maart) 

Profielwerkstukpresentaties - online 

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 

Maandag 3 mei t/m 
vrijdag 14 mei 

De mogelijkheid tot externe examentraining voor 
eindexamenleerlingen. Nadere informatie volgt. 

 
Een héle fijne voorjaarsvakantie. 
Geniet met volle teugen. 
Pas ondertussen goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
En natuurlijk hopen we van harte dat we de deuren van ons schoolgebouw zo snel mogelijk 
weer mogen openen voor al onze leerlingen! 
 
Groet, namens het team van !mpulse Kollum, 
Bea Kroeze 
 
 
 
 
 

 


