
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We hopen dat jullie genoten van de welkome en welverdiende voorjaarsvakantie, volop 
hebben kunnen ontspannen en weer volledig zijn uitgerust en opgeladen om weer vol goede 
moed aan de slag te gaan.  
 
En wat een mooi nieuws hoorden we tijdens de persconferentie op 23 februari hè: alle 
leerlingen mogen weer 1 dag in de week fysiek naar school, hoera! Wij kijken er enorm naar 
uit om jullie allemaal weer op !mpulse Kollum te ontmoeten. 
 
Naast het gevoel van blijdschap bekroop ons tegelijkertijd ook een lichte paniek. Dé vraag 
die de afgelopen vakantie door onze hoofden spookte: hoe gaan we dat – alles en iedereen 
op elkaar afstemmend - in zo’n korte tijd voor elkaar krijgen? Dat is een enorm complexe 
klus. Maar hey, we hebben dit nog nooit gedaan dus we denken dat we dit kunnen! 
 
Via deze update nemen we jullie graag mee in dat proces en zetten we uiteen hoe we ons 
onderwijs – een combinatie tussen fysiek onderwijs en online onderwijs – de komende tijd 
vorm gaan geven. Lezen jullie met ons mee? 
 
Onderwijs tijdens de coronatijd: protocol voor het voortgezet onderwijs 
Op grond van de laatst gegeven persconferentie passen onze sociale partners (AOB, CNV, 
FVOV en VO-Raad) het bestaande protocol ‘onderwijs tijdens Corona’ voor de scholen aan. 
In dit protocol – laatste versie 1 maart - staat precies beschreven wat er van VO-scholen 
wordt verwacht in tijden van Corona en welke maatregelen en restricties er gelden. Dit 
protocol is via deze link inzichtelijk. 
 
Uitgangspunten heropening scholen 
Heel kort door de bocht krijgen we vanuit het protocol ‘Onderwijs tijdens Corona’ de 
volgende uitgangspunten mee: 
• Alle leerlingen volgen in ieder geval 1 dag per week fysiek onderwijs op school.  
• Wanneer leerlingen niet fysiek op school zijn, volgen zij deels online onderwijs. 
• Aan eindexamenleerlingen wordt (ook) fysiek onderwijs aangeboden. 
• Leerlingen met een ondersteuningsprofiel wordt een begeleide plek in de school 

aangeboden.  
• We houden in de school 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Leerlingen en teamleden houden zich aan geldende hygiënemaatregelen. 
 
Teamdag en opstellen plan van aanpak 
Op de teamdag van maandag 1 maart heeft het team van !mpulse Kollum op grond van 
hierboven genoemde uitgangspunten en vanuit onze visie op onderwijs de mogelijke 
scenario’s met elkaar verkend en onderzocht. In dit onderzoek namen we onze ervaringen 
van de afgelopen tijd en de feedback die we onlangs opvroegen bij ouders/verzorgers, 
leerlingen en team mee. 



 
 
Het team van !K heeft de afgelopen dagen alles op alles gezet om te komen tot een nieuw 
plan van aanpak voor ons onderwijsprogramma. Het opstellen en de uitvoering daarvan 
vraagt wederom enorm veel organisatietalent van het team en daarnaast is er wederom 
flexibiliteit van het team, leerlingen en ouders/verzorgers nodig. 
 
Het grote struikelblok bij het aanbieden van fysiek onderwijs is de te houden afstand ten 
opzichte van elkaar. Immers, met deze maatregel passen er maximaal 15 leerlingen in 1 
regulier lokaal. Dat betekent dat klassen gespitst moeten worden om ze te kunnen 
huisvesten in een regulier lokaal. En dat betekent dan ook dat we dubbel zoveel ruimte en 
een dubbel zo’n groot team nodig hebben. En die laatste twee hebben we niet. Ook het op 
elkaar afstemmen van een fysiek en online lesrooster leidt tot verschillende organisatorische 
uitdagingen. Maar: het is gelukt! 
 
Plan van aanpak onderwijs @!K vanaf 8 maart 
In dit plan van aanpak gaan alle leerlingen (minimaal) 1 dag in de week naar school om daar 
een volledige dag les te krijgen. Op de overige dagen verzorgen we online lessen aan al onze 
leerlingen en is er ruimte en tijd om leerlingen online te coachen. Leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
bieden we via een maatwerktraject (deels) een begeleide plek op locatie.  
 
In het plan van aanpak zijn alle bovengenoemde onderdelen op grond van het protocol, inzet 
en beschikbaarheid van het team, de behoefte van leerlingen en ouders/verzorgers, het 
onderwijsaanbod, roosters (zowel fysiek als online) en beschikbare ruimte op elkaar 
afgestemd. 
 
Wel moeten we vooralsnog, volgens protocol - en met pijn in ons !mpulse Kollum-hart - 
voorlopig alle (andere) onderwijsactiviteiten zoals bijvoorbeeld Setting, Community, 
sportdagen en excursies schrappen.  
 
En wat betekent dat dan concreet? 
• Al onze leerlingen zijn met ingang van 8 maart (minimaal) 1 dag per week op school en 

volgen daar op deze dag aaneengesloten fysieke lessen. Deze lessen duren 45 minuten. 
• In een klas werken we met vaste duo’s. Dit duo zit naast elkaar en houdt 1,5 meter 

afstand van andere duo’s. Deze duo’s worden op de eerste lesdag samengesteld. 
• De fysieke lessen worden gegeven in de grote ruimtes (F26, K02A/B & de grote zaal) in 

de Campus zodat een klas er volgens de regels in zijn geheel inpast, óf we gebruiken 
twee aaneengesloten lokalen in de school. 

• Wanneer de lessen worden gegeven in twee aaneengesloten lokalen, wordt de klas 
gesplitst en krijgen het lesgevende teamlid en de klas waar mogelijk ondersteuning van 
een tweede teamlid. Leerlingen krijgen van hun coach te horen in welk deel van de klas 
zij in dat geval zijn ingedeeld. 

• Leerlingen blijven tijdens de lesdag de hele dag zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal of 
dezelfde ruimte. 



 
• Pauzeren doen we buiten of in het lokaal. Hierover worden volgende week specifieke 

afspraken gemaakt. 
• Op school geldt het hygiëneprotocol dat we als bijlage aan deze e-mail hebben 

toegevoegd. 
• De overige dagen volgen leerlingen vanuit huis de online lessen. Ook deze lessen duren 

45 minuten.  
• Buiten de lessen om is er ruimte voor online coaching. 
• Het rooster van zowel de fysieke als de online lessen is inzichtelijk via Somtoday. Staat 

er in SOMtoday een lokaal ingeroosterd, dan vindt de les op school plaats. Staat er geen 
lokaal ingeroosterd, dan is de les online. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*=Voor examenklassen worden op dit tijdstip in principe geen lessen ingeroosterd i.v.m. reistijd naar de Campus. 

 
Onderwijs per leerjaar 
• Voor leerjaar 1, 2 en 3 geldt dat de leerlingen 1 dag per week aaneengesloten leskrijgen 

op school. De andere dagen volgen ze vanuit huis de overige lessen online.  
• Voor leerjaar 4HV geldt dat de leerlingen minimaal 1 dag aaneengesloten leskrijgen in 

de stamgroep op school en op een tweede fysieke lesdag volgen zij een aantal 
keuzevakken. De andere dagen volgen ze vanuit huis de overige lessen online. 

• Voor leerjaar 4T, 5HV en 6V geldt dat de leerlingen in de middag fysiek les krijgen op 
school. In de ochtend volgens ze vanuit huis de overige lessen online. 

 
 Lesdag Campus Lesmiddag Campus 
Maandag leerjaar 1  

 
leerjaar 4T, 5HV, 6V 

Dinsdag leerjaar 2 
Woensdag leerjaar 3 
Donderdag leerjaar 4HV 
Vrijdag leerjaar 4HV 

Lesrooster vanaf 8 maart 
Lesuur Tijd 
1 - (teamoverleg) 
2 08.30 – 09.15 
3 09.15 – 10.00 
Pauze Pauze 
4 10.15 – 11.00 
5 11.00 – 11.45 
6 11.45 – 12.30 
Pauze 12.30 – 13.00* 
7 13.00 – 13.45* 
8 13.45 – 14.30 
9 14.30 – 15.15 
10 15.15 – 16.00 



 
Externe locatie - Lauwersland 
We vinden het heel fijn dat we met ingang van 8 maart gebruik kunnen maken van de zalen 
en faciliteiten van restaurant Lauwersland. Deze optie biedt ons en onze medegebruikers 
extra ruimte in de Campus voor het aanbieden van de fysieke lessen en tegelijkertijd ons 
zorgteam een mooie en veilige plek om leerlingen te kunnen begeleiden en ondersteunen. 
Uiteraard werken we ook vanaf de locatie Lauwersland volgens de geldende protocollen. 
 

 
 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, vastgelegd in een OPP, bieden we op 
de locatie Lauwersland een begeleide leer- en werkplek op de dagen dat zij geen fysiek 
onderwijs op school volgen. Het zorgteam is op deze locatie tussen 08.00 en 15.00 uur 
aanwezig om deze leerlingen te ondersteunen en begeleiden. Het gaat hier om maatwerk. 
Hierover zijn of worden door het zorgteam met desbetreffende leerlingen en hun 
ouders/verzorgers afspraken gemaakt. 
 
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Vanuit het principe van kansrijkheid werken we momenteel aan een plan om ook leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte met ingang van medio volgende week 1 of meerdere 
dagen per week een begeleide leer-en werkplek op de locatie Lauwersland aan te kunnen 
bieden. Collega’s van het zorgteam kunnen deze leerlingen helpen met bijvoorbeeld het 
plannen en organiseren van het schoolwerk en/of begeleiden bij het maken en leren 
daarvan. Ook hier gaat het om maatwerk. Momenteel inventariseren we op grond van de 
informatie uit de voortgangsbespreking en de 15-minuten-gesprekken welke leerlingen 
hiervoor in aanmerking komen. De coach zal hierover komende week contact opnemen met 
desbetreffende leerlingen en hun ouders/verzorgers.  
 



 
Sport & Spel 
We zijn van mening dat het in deze tijd – van minder bewegen en minder sociale contacten – 
fijn en goed is om ook tijd en aandacht te besteden aan sociale- en groepsactiviteiten in de 
vorm van sport, spel en bewegen. We kozen er daarom voor om voor de leerjaren 1, 2, 3 en 
4HV een lesuur sport & spel – in de ruimste zin van het woord - in te roosteren op de fysieke 
lesdag. Is het mooi weer, gaan we samen naar buiten, laat het weer dit niet toe dan vinden 
de sport- & spelactiviteiten op school plaats. Uiteraard organiseren we sport & spel op grond 
van de geldende protocollen.  
De les sport & spel wordt (in eerste instantie) opgestart op school, het lokaal staat 
aangegeven in het rooster. Afhankelijk van het weer kiezen we dan voor een binnen- of 
buitenactiviteit. Een sportoutfit is daarom geen must. Denk wel even aan je schoenen: 
sportschoenen zijn fijn! 
 
Toetsweken 
Het is op basis van het geldende protocol organisatorisch niet haalbaar om de toetsweek 
voor zowel de leerlingen van 3HV als 3T, 4HV, 5HV en 6V in z’n geheel tegelijkertijd te laten 
plaatsvinden. We kiezen ervoor om de toetsweek van 3HV een week te verplaatsen. Dit ook 
om het aantal lesweken tussen de vorige (uitgestelde) toetsweek en de huidige toetsweek 
voor de leerlingen van 3HV gelijk te houden.  

 
Toetsweek 3T 4HV, 5HV en 6V 

• De toetsweek zal plaatsvinden van woensdag 18 maart t/m vrijdag 26 maart.  
• De lessen komen in deze week voor deze leerlingen te vervallen. 
• De toetsweek vindt fysiek plaats in de Campus Kollum. 
• Het rooster van de toetsweek is als bijlage bij deze e-mail toegevoegd. 

 
Toetsweek 3HV 

• De toetsweek van 3HV zal plaatsvinden van donderdag 25 maart tot en met 
donderdag 1 april.  

• De toetsweek vindt fysiek plaats, onder voorbehoud in de gymzaal aan de Johannes 
Bogermanstraat. 

• Reguliere lessen komen in deze week voor leerlingen van leerjaar 3HV te vervallen. 
• Het rooster voor de toetsweek volgt als bijlage bij de volgende update (12 maart). 

 
Gewenst gedrag 
We kunnen – vanuit onze verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar - niet vaak genoeg het 
belang van de geldende corona-maatregelen onder jullie aandacht brengen. We besteden 
ook vanaf 8 maart bij binnenkomst in de Campus Kollum en in de lessen aandacht aan deze 
maatregelen. 
 
We blijven jullie vragen ook thuis in gesprek te gaan over het belang van het gewenste 
gedrag. We zetten e.e.a. hieronder daarom toch nog maar een keer op een rijtje. Immers, 
alleen samen kunnen we corona onder controle krijgen en daarmee de school voor onze 
leerlingen openhouden of de opening verruimen.  



 
Voor ons allen geldt dat: 

• medewerkers en leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit geldt ook voor 
medewerkers en leerlingen onderling (met uitzondering van vaste duo’s).  

• we onze handen meerdere keren per dag goed wassen; tenminste 20 seconden per 
keer en onze handen regelmatig desinfecteren. 

• we geen handen schudden, we hoesten en niezen in onze elleboog en we niet met 
onze handen aan ons gezicht zitten. 

• we ons mondkapje - op de juiste manier - dragen wanneer we door de Campus lopen. 
• we onze tafels in ieder geval aan het begin van de lesdag schoonmaken. 
• we thuisblijven wanneer we verkouden zijn of corona-gerelateerde klachten hebben en 

laten ons in dat geval testen.  
 
Mondkapjesplicht 
In de Campus Kollum en op de andere locaties die we gebruiken geldt een 
mondkapjesplicht. We verwachten van elkaar dat we een eigen mondkapje dragen wanneer 
we ons door de ruimtes bewegen.  
Vanuit het duurzaamheidsprincipe verstrekken we met ingang van 8 maart geen gratis 
mondkapjes meer. Ben jij je mondkapje onverhoopt vergeten, dan kun je een mondkapje 
voor 1 euro kopen (via Irma en/of het zorgteam – dat kan alleen met de pin). Vergeet jij je 
mondkapje herhaaldelijk, dan gaan we met jou en je ouders/verzorgers in gesprek over de 
betekenis en de consequenties daarvan.  
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven je met klem vragen thuis te blijven als je corona-gerelateerde klachten hebt, 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. 
 
Datum Activiteit 
Woensdag 10 maart Profielwerkstukpresentaties - online 
Donderdag 18 maart t/m 
vrijdag 26 maart 

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

Donderdag 25 maart t/m 
donderdag 1 april 

Toetsweek 3HV 

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. 

 
Tot slot 
Dit was ‘m dan. We denken jullie op deze manier zo volledig mogelijk te hebben 
geïnformeerd over de gang van zaken @!K de komende tijd. 
 
We hebben ons uiterste best gedaan om de gedeeltelijke heropening van onze school zo 
goed mogelijk te organiseren en te realiseren. We willen nogmaals benadrukken dat dit een 
enorm complexe situatie is. Het zal dan ook zeker voorkomen dat we komende week hiaten 
ontdekken. Uiteraard werken we eraan deze zo spoedig mogelijk te herstellen.  
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen via de e-mail met de 
coach. 
 
We gaan maandagochtend de ballonnen opblazen en de rode loper uitrollen! 
 
Maar eerst wensen we jullie een fijn weekend. Pas goed op jezelf & elkaar en blijf gezond! 
Tot volgende week op !mpulse Kollum! 
 
Groet, namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 
 
 


