
 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Dat was flink schrikken, gistermiddag. Omstreeks de klok van 13.00 uur ontvingen we het 
bericht van de lokale autoriteiten dat we de deuren van de Campus moesten sluiten en al 
onze leerlingen en teamleden binnen moesten houden. Dit in verband met een ‘ernstige 
calamiteit’ in Kollum.  
 
Ondertussen kwamen ook de verschillende berichten die hierover in de (sociale) media 
verschenen bij ons binnen. Onjuiste berichten die veel onrust veroorzaakten en, zo stelden 
we ons voor, tot flinke ongerustheid bij de thuisfronten konden leiden. Daarom hebben we 
jullie zo snel mogelijk via e-mail en diverse interne kanalen op de hoogte gesteld van de ons 
bekende feitelijke situatie, het sluiten van onze deuren en het binnenhouden van team en 
leerlingen.  
 
We besloten op dat moment de afname van het geplande schoolexamen geschiedenis voor 
klas 4hv en 5hv, gepland om 14.30 uur, af te gelasten gezien de ernst en de mogelijke 
impact van de situatie. (Deze wordt verplaatst naar maandag 29 maart van 13:30-15:30 en 
vindt plaats in de gymzaal aan de Johannes Bogermanstraat, zie ook het schema onderaan 
deze update.) 
 
Om 14.15 uur ontvingen we het bericht van de wijkagent dat de situatie in Kollum weer 
onder controle was en we onze leerlingen naar huis mochten laten gaan.  
 
Poeh. Wat een opluchting.  
 
Vandaag hebben we samen met de politie de situatie geëvalueerd. Hierbij kwamen we tot de 
conclusie dat er door alle betrokken partijen juist gehandeld is. We willen jullie vanuit deze 
evaluatie graag nog wijzen op het persbericht van de politie op dit onderwerp. 
 
We kunnen ons voorstellen dat zo’n gebeurtenis impact heeft. Als leerlingen willen napraten 
of andere hulp nodig hebben naar aanleiding van deze calamiteit, laat het de coach weten, 
we kunnen dan ook doorverwijzen naar deskundigen in het gebiedsteam van de gemeente 
Noardeast-Fryslân. 
 
Graag nemen we jullie ook nog kort mee in een aantal zaken die spelen op !mpulse Kollum. 
Lezen jullie met ons mee? 
 
Plan van aanpak heropening scholen 
De kaders waarbinnen we ons onderwijs vorm moeten geven blijven vooralsnog gelijk. Het 
team van !K heeft afgelopen vrijdag het opgestelde plan van aanpak ‘heropening scholen 
@!K’ geëvalueerd en op enkele punten aangepast. Hieronder de meest opvallende 
aanpassingen: 
 



 
 
 
 
4T, 5H(V) en 6V 
Met ingang van 29 maart start de examentraining voor deze klassen. Voor alle 
examenvakken is iedere week – tot aan de meivakantie - een fysiek lesblok van 90 minuten 
ingeroosterd. Dat betekent ook dat de online lessen voor de examenklassen in de laatste 
periode komen te vervallen (incidentele gevallen voorbehouden) en leerlingen alle lessen in 
fysieke vorm volgen op de Campus. Het gaat om verplichte onderwijstijd. De meeste 
examenleerlingen zullen in de laatste periode 3, 4 of 5 dagen op school zijn.  
 
5V 
De leerlingen van 5V nemen we mee in de examentraining van 5H. Zie de tekst hierboven. 
Daarnaast roosteren we voor hen nog een aparte en specifieke lessen in. Dat doen we zowel 
fysiek als online.   
 
Hulplessen en contact met teamleden 
Teamleden kunnen, buiten de lessen om, extra hulp en ondersteuning aanbieden aan 
(groepjes) leerlingen in de vorm van hulplessen. Ook leerlingen kunnen buiten de lessen om 
contact zoeken met teamleden voor het stellen van vragen of het krijgen van feedback. 
Schroom niet en maak van die gelegenheid gebruik! 
 
Voor de overige leerjaren geldt dat er vooralsnog geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de 
manier van werken. 
 
Extra ondersteuning en begeleiding 
Vanuit het principe van kansrijkheid bieden we leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte met ingang van 15 maart één of meerdere dagen per week een 
begeleide leer- en werkplek op de locatie VV Kollum. Fijn om te zien en te merken dat alle 
leerlingen hun plekje hebben gevonden in de kantine en onder begeleiding van medewerkers 
van het zorgteam goed aan de slag zijn met het schoolwerk.  
 
Brief van minister Slob 
Op 24 maart 2021 heeft demissionair minister Slob een brief naar alle scholen en besturen 
gestuurd met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het 
investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. In de 
brief schetst Slob wat er tot de zomervakantie wordt verwacht van besturen en scholen en 
wat zij van het ministerie mogen verwachten.  
Het team van !mpulse Kollum verdiept zich in de materie en zal een passend plan van 
aanpak opstellen. We houden jullie via de update op de hoogte van de vorderingen.  
 
De brief - en achtergrondinformatie - op dit onderwerp is te vinden op de website van de  
website van de VO-raad. 
 



 
 
 
 
 
Roosterwijzigingen 
De afname van toetsen bij 3HV en de bovenbouw, het Centraal Praktisch Eindexamen voor 
Kunst beeldend in 4T 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. Waar nodig zullen we het rooster de 
komende weken finetunen. Houd SOMtoday daarom dagelijks in de gaten. 
 
Kamp Morra – met elkaar, voor elkaar en voor anderen 
Op !mpulse Kollum wordt hard gewerkt aan de poppen voor kamp Morra. Daar waar alle 
poppen begin april in het weiland worden gezet. De poppen staan symbool voor de kinderen 
die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals kamp Moria in Griekenland, verblijven. Op 
!K vinden we het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en voor te vragen. Woensdag 
31 maart brengen we alle poppen en alle ingezamelde kleding naar Kamp Morra.  
 
Heb je thuis nog kinderkleding (over)? Deze kun je tot en met woensdag mee naar school 
nemen. Wij zorgen er via de organisatie van Kamp Morra voor dat de kleding, samen met de 
kleding van de poppen in kamp Moria in Griekenland terecht komt. 
 
Een mooi voorbeeld van met elkaar, voor elkaar en voor anderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Afgelopen week zijn er geen nieuwe coronabesmettingen bij ons gemeld. Dat stemt hoopvol. 
 
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. 
 
Zet het in je agenda 
 
Datum Activiteit 
Donderdag 25 maart - 
donderdag 1 april 

Toetsweek 3HV 
Johannes Bogermanstraat 23 (gymzaal) 

Maandag 29 maart 
13.30 – 15.30 uur 

Toets geschiedenis 4HV & 5HV  
Johannes Bogermanstraat 23 (gymzaal) 

Maandag 29 maart Start examentraining 4T, 5HV en 6V 
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. Uitnodiging zie e-mail. 

Donderdag 1 april 
11.00 – 13.00 uur 

Inhaalmoment toetsen voor alle leerjaren  
Johannes Bogermanstraat 23 (gymzaal) 

Vrijdag 2 april -
maandag 5 april 

Vrije dagen (rondom) Pasen  

Woensdag 7 april 
14.30 – 16.30 uur 

Herkansingen examenklassen (4T, 5H en 6V)  
Locatie volgt nog, houd Somtoday in de gaten 

Maandag 12 april  
09.00 uur 

Sluiting schoolexamendossier eindexamenleerlingen 

Woensdag 14 april Ondertekenen schoolexamencijfers eindexamenleerlingen. 
Locatie en tijd volgt. 

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 

Mogelijkheid tot externe examentraining voor 
eindexamenleerlingen. Nadere informatie volgt. 



 
 
 
Dat was ‘m voor deze week. 
We wensen jullie een goed weekend. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet, 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 
 
  
 
 


