
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Jullie hebben het vast vernomen, afgelopen dinsdag in de persconferentie: voor de komende 
periode gelden er nog geen versoepelingen voor het onderwijs. Hoewel we de standpunten 
van onze regering begrijpen en respecteren, zullen we hier toch mee moeten leven.  
 
Want wat gaan we graag weer iedere dag live met onze leerlingen aan de slag, wat willen we 
de school graag weer vol en bruisend zien, wat gunnen we onze leerlingen en hun 
ouders/verzorgers weer zo veel mogelijk fysieke lessen, een Settingweek, een Talentweek 
XXL, een schoolreis, excursies, een buitenlandreis, sportdagen en nog zoveel meer.  
 
We zullen met z’n allen moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat is niet 
gemakkelijk, het moet wel. En wie weet ziet de wereld er na de meivakantie wel weer ietsje 
mooier uit. Laten we dat hopen. 
 
We blijven het zeggen: zit je ergens mee of heb je behoefte aan een luisterend oor. We zijn 
voor je. Je kunt altijd bij je coach terecht.  
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Afgelopen week is er een aantal van onze leerlingen – en hun familieleden - positief getest 
op corona. Zij zijn allen op tijd in thuisquarantaine gegaan. Deze besmettingen hebben 
volgens de GGD daarom geen verdere gevolgen voor de situatie op school. Jullie weten 
inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende protocol en 
informeren over mogelijke gevolgen van geconstateerde besmettingen. 
 
We zijn erg geschrokken van deze berichten: corona is heel dichtbij. We wensen de getroffen 
leerlingen en hun familie veel sterkte en beterschap! 
 
Het blijkt maar weer, we zijn met z’n allen zo kwetsbaar, ook in de Campus Kollum. We 
vragen je dan ook met klem je goed te houden aan de algemeen geldende afspraken rondom 
corona. Alleen samen houden we corona onder controle, blijven we gezond en houden we de 
school open! Ook blijven we je 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. 
 
Zelf-sneltesten in het onderwijs 
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat er vanaf volgende week zelftesten 
beschikbaar komen voor het onderwijs. Het doel van de zelftesten is om besmettingen 
sneller op te sporen en uitbraken te voorkomen.  
 
 
 



 
 
Momenteel verdiepen we ons in deze materie. Bij dit proces van sneltesten komt nogal wat 
kijken en ook op dit gebied doen we graag goede dingen en de dingen goed. Komende 
dinsdag maken we hier gezamenlijke afspraken volgens de richtlijnen over.   
 
Meer informatie over de manier waarop er gebruik van de zelftesten gemaakt gaat worden, 
volgt dan ook volgende week.  
 
Afronding schoolexamen 4T, 5H en 6V 
Kijk die toppers van 4T, 5H en 6V! Ze hebben hun schoolexamendossier volledig weten af te 
ronden en dat woensdag bevestigd met een dikke vette handtekening onder hun cijferlijst. 
We konden het niet laten om daar een klein coronaproof pretje van te maken. Zeker omdat 
we ontzettend trots zijn onze leerlingen. Want wat hebben ze in tijden van corona een 
topprestatie geleverd! Driemaal hoera voor ‘the class of 2020-2021’!  
 

 
 
Voortgangsbespreking periode 3 en 15-minutengesprekken 
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. 
 
Op dinsdag 20 april gaat het team van !mpulse Kollum in de voortgangsbespreking van 
periode 3 onder leiding van de coaches met elkaar in gesprek over het welzijn, de prestaties 
en de voortgang van al onze leerlingen. Tijdens Kring is of wordt deze 
voortgangsbespreking door de coaches met alle leerlingen voorbereid; leerlingen leveren 
input voor deze bespreking. 
 
De voortgangsbespreking is ook onderdeel van de schoolscan die uitgevoerd wordt in het 
kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 



 
 
 
Wanneer het team dit nodig acht, nodigt de coach leerlingen en hun ouders/verzorgers uit 
voor een 15-minutengesprek om de uitkomsten van de vergadering te delen en samen 
afspraken te maken voor de komende periode. Deze 15- minutengesprekken vinden plaats 
via Teams op donderdag 29 april. Ouders/verzorgers en leerlingen die dit betreft, ontvangen 
hiervoor volgende week een uitnodiging via e-mail. 
 
We stellen ouders/verzorgers en leerlingen zelf ook in de gelegenheid om zo’n gesprek met 
de coach aan te vragen. Hierover is een aparte e-mail verstuurd.  
 
Afname CITO-VAS – onderdeel schoolscan 
Voor het maken van de eerdergenoemde schoolscan gebruiken we ook de gegevens die we 
ophalen met de afname van de toetsen van het Cito-Volg en Adviessyteem (VAS). 
 
In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen in de komende periode de toetsen Cito-Vas: 
Nederlands taalverzorging, Nederlands Leesvaardigheid en woordenschat, Engels 
leesvaardigheid en woordenschat, rekenen en wiskunde; in totaal zes onderdelen.  
Voor deze toetsen hoeven de leerlingen zich niet voor te bereiden, de toetsen meten de 
actuele kennis en vaardigheden.  
 
Het is van groot belang dat de leerlingen de toetsen serieus en naar hun beste kunnen 
maken, zodat de resultaten een reëel beeld van het niveau laten zien. Immers, aan de hand 
van de analyse van de toetsen krijgen we inzicht in het niveau van de leerling.  
 
De uitkomst van deze toetsen gebruiken we voor het volgen, begeleiden en ondersteunen 
van onze leerlingen. Ook tijdens de voortgangsbespreking en de overgangsbespreking 
worden de scores van deze toetsen meegenomen in de besluitvorming.  
 
De afnamen van een toets duurt gemiddeld 45 minuten en wordt gemaakt op het eigen 
device.  
 
Is een leerling onverhoopt eerder klaar dan geldt de afspraak dat de leerling een boek leest. 
Zorg er dus voor dat er een leuk, spannend boek in de tas zit!  
 
We willen ouders/verzorgers vragen met hun kind in gesprek te gaan over de afname en het 
belang van de Cito VAS toets.  
 
 
Zet het in je agenda 

Datum Activiteit 
Maandag 19 april Start afname CITO-VAS leerjaar 1, 2 en 3 
Dinsdag 20 april Voortgangsbespreking periode 3 – Leerlingen werken thuis en zijn 

beschikbaar voor schoolzaken. 



 

 
 
Dat was ‘m weer.  
 
Ik wens jullie namens het team van !K een fijn weekend. Het wordt mooi weer, zag ik. Geniet 
ervan, pas goed op jezelf & elkaar en blijf gezond! 
 
Groet, 
 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
 
Bea Kroeze 

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 (aanmelding hiervoor 
uiterlijk 20 april!) 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 (zie boven). 
Programma volgt. 

Maandag 5 juli Overgangsvergadering 
Dinsdag 6 juli – 
vrijdag 9 juli 

Derde tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 15 juli Start zomervakantie 


