
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Op het moment van schrijven is het relatief rustig in de Campus. Per dag zijn er zo’n 200 
leerlingen en 25 teamleden in beide scholen aanwezig voor het volgen van onderwijs; het 
maximum aantal dat we gezien de geldende protocollen onderwijs kunnen en mogen bieden 
vanuit de Campus. Wij kunnen en willen er maar niet aan wennen. Jullie vast ook niet.  
 
We kijken met smart terug naar eerder dit schooljaar toen de Campus gezellig druk was en 
we met z’n zeshonderden samen woonden, leefden en werkten in de Campus Kollum. Dát is 
wat we héél graag weer willen. Jullie vast ook.  
 
Je zou in dit licht dan ook bijna vergeten dat we in de Campus Kollum te maken hebben met 
een flinke huisvestingsuitdaging! Maar wees gerust, daar zijn we achter de schermen en in 
samenwerking met het campusbestuur en de gemeente Noardeast-Fryslân volop en 
constructief mee bezig. 
 
Graag nemen we jullie in dit proces mee. 
 
Leerlingengroei Campus Kollum	  
Bij de bouw van de Campus is 6 jaar geleden uitgegaan van een capaciteit voor 425 
leerlingen. Meer dan voldoende volgens de demografische prognoses uit die tijd. Het aantal 
leerlingen dat heeft gekozen en/of kiest voor een van de scholen in de Campus Kollum 
is echter de afgelopen tijd veel sneller gegroeid dan in die prognose werd voorzien.  
  
Het totale aantal leerlingen op beide scholen overschreed al snel de 425. Halverwege 2020 is 
de Campus daarom uitgebreid met 4 tijdelijke units, zodat wij al onze leerlingen dit schooljaar 
in en op het terrein van de Campus onderwijs(ruimte) kunnen bieden. Tegelijkertijd werd 
nagedacht over de manier waarop we dit ruimtevraagstuk op een duurzame wijze op kunnen 
lossen.   
  
De huidige prognoses laten zien dat de verwachte groei van onze scholen de komende jaren 
door blijft zetten. We doen het goed en dat is iets waar we trots op zijn! Tegelijkertijd maakt 
het ook dat we de komende schooljaren opnieuw te maken krijgen met een tekort aan 
ruimte in de Campus Kollum.  
  
De scholen, het bestuur van de Campus Kollum en afgevaardigden van de gemeente weten 
elkaar op dit onderwerp te vinden en zijn hierover met elkaar in gesprek. Immers, gezien de 
te verwachten leerlingengroei is het nodig dat de capaciteit van de Campus structureel wordt 
uitgebreid. Hiervoor worden momenteel mooie plannen ontwikkeld en uitgewerkt.  
  



Daarnaast is het van belang om de tijd tussen het komende schooljaar en de realisatie van 
een permanente uitbreiding van de Campus (naar verwachting opgeleverd in 2024) te 
overbruggen. Dit kan door in de tussentijd gebruik te maken van een vorm van tijdelijke 
huisvesting.	  
  
Zowel de permanente uitbreiding als de tijdelijke huisvesting van de Campus Kollum hebben 
op dit moment de volledige aandacht van het bestuur van de Campus, de scholen en de 
gemeente.  
  
Er ligt een plan om een gedeelte van het voormalige Lauwers College tijdelijk als 
onderwijslocatie in gebruik te nemen zodat er na de zomervakantie voldoende plek is voor al 
onze leerlingen. Renovatie/verbouw van dit gedeelte van het gebouw maakt onderdeel uit 
van dit plan.	 De formele besluitvorming moet nog plaatsvinden. Dinsdag 23 maart wordt dit 
onderwerp in de Raadsvergadering behandeld en vindt besluitvorming plaats.  
  
Wij zijn blij met het feit dat leerlingen kiezen voor ons onderwijsconcept en kiezen voor 
onze school. Wij waarderen het dat er met alle partijen wordt gewerkt aan permanente 
uitbreiding van de huisvesting. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ook met de tijdelijke 
huisvesting en de wijze waarop we die gaan gebruiken, in de overbruggingsperiode, het 
onderwijs kunnen bieden waar we voor staan en met elkaar zo trots op zijn. 
  
We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied!  
  
Evaluatie plan van aanpak heropening scholen @!K 
De kaders waarbinnen we ons onderwijs vorm moeten geven blijven vooralsnog gelijk. Het 
team van !K evalueert op dit moment het op 1 maart opgestelde plan van aanpak 
‘heropening scholen @!K’ en zal waar mogelijk en wenselijk het plan van aanpak aanpassen 
en/of verder optimaliseren – uiteraard binnen de gestelde kaders. Eventuele wijzigingen 
voeren we na eerstkomende toetsweek in het rooster door. Uiteraard informeren we jullie 
hier in de eerstvolgende update over. 
 
Voorbereidingen op de eindexamens 
Onze eindexamenkandidaten zijn bezig met de laatste loodjes van hun schoolexamen. De 
laatste schoolexamens worden gemaakt, er wordt nog gewerkt aan een enkele praktische 
opdracht en wellicht wordt er nog een toets herkanst. Toi, toi, toi! 
 
CPE 
Het CPE, centraal praktijkexamen voor de examenleerlingen kunst uit 4TL staat op 29, 30 en 
31 maart op het program. De leerlingen leggen in twaalf uur tijd – verdeeld over blokken van 
vier uur op drie dagen - het examen af. Ze maken een kunstwerk over het thema: ‘tijd’. 
Tijdens de afname van het examen werken de leerlingen in het atelier (K09) aan het 
kunstwerk onder begeleiding van kunstdocenten Judith Bijlsma en Marrit de Groot. We 
wensen deelnemende leerlingen veel succes en creativiteit! 
 
 



Sluiting schoolexamendossier & examentraining 
Maandag 12 april wordt het schoolexamendossier officieel gesloten. Spannend hoor, 
eindexamen doen in tijden van corona. Maar hey, we hebben er alle vertrouwen in dat onze 
leerlingen goed zijn voorbereid en met vlag en wimpel zullen gaan slagen. En we hebben 
nog even de tijd om samen grondig de puntjes op de examen i te zetten! En dat is wat we de 
komende weken gaan doen met een flink aangepast dagrooster voor de periode van 29 
maart tot en met 30 april. In dit rooster staat voor al onze eindexamenleerlingen de 
examentraining en voorbereiding op he CSE centraal. Dit rooster is eind volgende week 
inzichtelijk via SOMtoday. 
 
Uitnodiging online bijeenkomst CSE 
Maandag valt er een uitnodiging in de digitale e-mailbox van al onze eindexamenkandidaten 
en hun ouders/verzorgers voor een onlinebijeenkomst rondom het thema ‘eindexamen’ op 
woensdag 31 maart om 19.30 uur. Save the date! 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Afgelopen week hadden we helaas te maken met coronabesmettingen in de familiaire sfeer 
van onze leerlingen en een collega. Gelukkig hebben betreffende leerling en teamlid geen 
klachten en zijn preventief en op tijd in quarantaine gegaan. Daarmee lijken deze 
besmetting geen verdere gevolgen te hebben voor leerlingen en medewerkers van de 
Campus Kollum.  
 
Jullie weten inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende 
protocol en jullie te allen tijde informeren over mogelijke gevolgen van geconstateerde 
besmettingen. 
 
We blijven je met klem vragen – volgens de beslisboom - thuis te blijven als je corona-
gerelateerde klachten hebt en/of in aanraking bent geweest met een positief getest persoon, 
je te laten testen en dit ook te melden bij onze verzuimcoördinator Irma de Bruine 
(idebruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen. 
 
Roosterwijzigingen 
De afname van toetsen in de bovenbouw en het aangepaste rooster voor onze 
eindexamenleerlingen zorgen voor flink wat roosterwijzigingen de komende weken. We 
willen je vragen je rooster goed in de gaten te houden om verrassingen te voorkomen.  
 
Zet het in je agenda 
 
Datum Activiteit 
Donderdag 18 maart - 
vrijdag 26 maart 

Toetsweek 3T, 4HV, 5HV, 6V 

Donderdag 25 maart - 
donderdag 1 april 

Toetsweek 3HV 



Maandag 29 maart – 
woensdag 31 maart 

CPE kunst 4T 

Woensdag 31 maart 
19.30 uur 

Online informatiemoment leerlingen en ouders/verzorgers 
rondom het thema ‘Centraal Schriftelijk Eindexamen’ 4T, 5H & 
6V. 

Vrijdag 2 april -
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 - vrijdag 
14 mei 

Meivakantie 

Maandag 3 mei - vrijdag 
14 mei 

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

 
Tot slot 
Dit was ‘m dan. We denken jullie op deze manier zo volledig mogelijk te hebben 
geïnformeerd over de gang van zaken @!K. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen via de e-mail met de 
coach. 
 
Toi, toi, toi voor al onze leerlingen in de toetsweek! 
Goed weekend, pas goed op elkaar en blijf gezond! 
 
Groet van Bea namens team !mpulse Kollum  


