
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Een lang paasweekend. Fijn. Even loslaten en bijtanken. Dat konden we allemaal heel goed 
gebruiken.  
 
De komende tijd staat onder andere in het teken van de naderende eindexamens en de af te 
nemen schoolscan – hierover in deze update meer. 
 
Het blijft voor iedereen – teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers een bizarre periode 
waarin er flink wat moet gebeuren, alles anders is heel veel van ons allen wordt gevraagd en 
verwacht. Dat voelen we – leerlingen en team - op !K. Jullie voelen dat ook thuis. 
 
We zijn ons hier terdege van bewust en doen er alles aan om er binnen de mogelijkheden, 
restricties en de geldende opdracht en verwachtingen, voor iedereen het beste van te maken. 
Hoe ingewikkeld dat voor ons allen ook is.  
 
Wij doen ons best om vol te houden, positief en opgewekt te blijven! Dat is wat ons betreft 
de meest rendabele ‘state of mind’. We weten dat dit niet gemakkelijk is. Daarom blijven we 
het zeggen: zit je ergens mee? Vertel het alsjeblieft aan je coach, dan zoeken we samen naar 
een mogelijke oplossing. 
 
We gaan los met onze update. Lezen jullie met ons mee? 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Afgelopen week zijn er twee van onze leerlingen – en hun familieleden - positief getest op 
Corona en zijn er een aantal leerlingen op advies van de GGD preventief in quarantaine 
gegaan. De betreffende leerlingen en klas(sen) en hun ouders/verzorgers zijn hiervan op de 
hoogte gesteld.  
 
Jullie weten inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende 
protocol en 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, 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. 
 
Uiteraard blijven we je vragen je goed te houden aan de algemeen geldende afspraken 
rondom Corona. Alleen samen houden we Corona onder controle en de school open! 
 
We wensen de getroffen leerlingen en hun familie veel sterkte en beterschap! 
 
 



 
NPO en schoolscan 
Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht om de gevolgen van de coronacrisis voor 
leerlingen op te vangen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt 
hiervoor een flink bedrag beschikbaar. Van scholen wordt verwacht dat zij in de komende 
weken een analyse maken van wat op leerling- en schoolniveau (extra) nodig is - op 
cognitief én sociaal-emotioneel vlak. Het is de bedoeling om op basis daarvan in de loop van 
het schooljaar een schooleigen programma te gaan ontwikkelen.  
 
Op !mpulse Kollum gaan we hiermee aan de slag. De verwachting is dat we hiervoor 
organisatietijd nodig zullen hebben (wat voor een aantal lesvrije dagen of dagdelen voor 
leerlingen zal zorgen); we doen dit immers graag goed en grondig. Mocht dit zo zijn, stellen 
we jullie daarvan op de hoogte. 
 
Meer weten op dit onderwerp? Op de de site van de VO-raad is uitgebreide informatie te 
vinden.  
 
We houden jullie via de regelmatige updates op de hoogte van de voortgang. 
 
Eindexamenexpositie kunst 
Volgens traditie organiseren de eindexamenkandidaten met het vak ‘Kunst’ in hun pakket 
een expositie. Voor deze expositie van een selectie van de door hen gemaakte kunstwerken 
wordt een mooie en passende omgeving gezocht waar belangtellenden worden uitgenodigd 
om de werken te bewonderen.  
 
Helaas kan de eindexamenexpositie dit jaar niet op bovenstaande manier georganiseerd 
worden. Gelukkig verzonnen onze eindexamenkandidaten een creatieve list en laten ze jullie 
online en digitaal meegenieten met een selectie van de door hen gemaakte kunstwerken.  
 
Hieronder de folder die de leerlingen van 5H maakten. In de bijlage van de e-mail vind je 
deze folder in groot formaat. Via een prachtig filmpje op Youtube kunnen jullie genieten van 
de expo van de leerlingen van 4T. Hoé tof gedaan. Kijk en geniet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kamp Morra 
Fijn dat we als !mpulse Kollum een bescheiden bijdrage konden leveren - in de vorm van een 
dikke 100 poppen en flink wat kleding - aan dit bijzondere project. jullie konden hierover 
lezen in de vorige updates. 
 
Ook namens de organisatoren van Kamp Morra hele dikke dank je wel voor eenieder die 
hieraan heeft meegewerkt. Kijk maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet het in je agenda 
Hieronder de bijzonderheden en highlights van de komende periode. Hoe verder weg in het 
schooljaar, hoe voorzichtiger we worden. Ons programma is afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen en protocollen. Vandaar wellicht veranderlijk en een aantal zaken 
onder voorbehoud. 

Datum Activiteit 
Maandag 12 april  
09.00 uur 

Sluiting schoolexamendossier eindexamenleerlingen 

Woensdag 14 april 
12.30 uur 

Ondertekenen schoolexamencijfers eindexamenleerlingen (locatie: 
grote zaal) 

Maandag 19 april Start afname CITO-VAS leerjaar 1, 2 en 3 



 

 
Dit was ‘m weer. 
 
We wensen jullie een goed weekend. 
Geniet, pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze, 
 
namens team !mpulse Kollum  

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 (ook over aanmelding 
hiervoor) zie e-mail. 

Maandag 17 mei –  
Dinsdag 1 juni 

Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen  

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag – vrije dag 
Dinsdag 25 mei of 1 
juni (reserve-dag) 

Sportdag leerjaar 1 en 2 (onder voorbehoud) 

Vrijdag 4 juni Sportdag leerjaar 3 (onder voorbehoud) 
Donderdag 10 juni –  
Vrijdag 18 juni 

Toetsweek periode 4 (onder voorbehoud) 
Settingweek leerjaar 1 en 2 (onder voorbehoud) 

Maandag 28 juni – 
Vrijdag 2 juli 

TalentweekXXL/Communityweek (onder voorbehoud) 

Vrijdag 2 juli Reserve-dag sportdag leerjaar 3, 4 en 5 (onder voorbehoud) 
Maandag 14 juni – 
vrijdag 25 juni 

Tweede tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 5 juli – 
vrijdag 6 juli 

Afrondende week schooljaar 2021-2022. Normaliter teamweek.  
Nu wellicht in te vullen in het kader van NPO. Programma volgt. 

Maandag 5 juli Overgangsvergadering 
Dinsdag 6 juli – 
vrijdag 9 juli 

Derde tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 15 juli Start zomervakantie 


