
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Onze eindexamenleerlingen verrasten ons op de drempel van de meivakantie met een 
vrolijke en feestelijke – gepaste – stunt in het kader van hun laatste schooldag (LSD). 
 
We zagen vanochtend het parkeerterrein en de ingang van de Campus gebarricadeerd met 
kuilrollen. Er klonk muziek en onze leerlingen waren uitgedost in de meest geweldige outfits 
en uitgerust met waterpistolen en confettikanonnen. De kantoorruimtes waren gevuld met 
ballonnen en confetti, de trappen stonden vol met bekertjes water en waren voorzien van 
afzetlint.  
 
En dat alles in een fijne sfeer en met de intentie om de corona-maatregelen in acht te 
nemen. 
 
@Lieve eindexamenleerlingen, dank jullie wel voor dit mooie en gedenkwaardige pretje!  
We wensen jullie een hele fijne meivakantie en alle succes van de wereld met de laatste 
voorbereidingen op jullie eindexamen. We hebben het volste vertrouwen in jullie kunnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cito-VAS leerjaar 2 
Gezien de sfeer in en de status van de Campus vonden we het niet verstandig vandaag de 
geplande de Cito VAS-toetsen voor leerjaar 2 af te nemen. De afgelaste CitoVAS-toetsen 
voor leerjaar 2 hebben we na de meivakantie opgenomen in het rooster. 
 
Leerjaar 3 
Afgelopen week stelden we leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 3 op de hoogte van 
het plan van aanpak voor leerjaar 3 in periode 4. Fijn dat jullie massaal aanwezig waren bij 
deze online bijeenkomst. In de bijlage hebben we de betekenis van dit plan voor leerlingen 
en ouders/verzorgers van leerjaar 3 uitgewerkt. We willen jullie vragen dit schrijven 
aandachtig te lezen. 
 
Meivakantie en periode 4 
We verwachten ook na de meivakantie nog geen verruiming in de corona-maatregelen voor 
het voortgezet onderwijs. We werken er momenteel aan om de laatste periode van het 
schooljaar zo zinvol mogelijk in te vullen met inachtneming van deze maatregelen. 
We informeren jullie na de meivakantie hoe e.e.a. eruit gaat zien. Het rooster voor de eerste 
week na de meivakantie is inzichtelijk via SOMtoday. 
 
Zet het in je agenda 
 

Datum Activiteit 
Vrijdag 30 april Laatste officiële lesdag eindexamenleerlingen 
Maandag 3 mei - 
vrijdag 14 mei 

Meivakantie 

Maandag 3 mei - 
vrijdag 14 mei 

Externe examentraining voor eindexamenleerlingen 

Maandag 17 mei –  
dinsdag 1 juni 

Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen  

Maandag 17 mei Start CITO-VAS 3HV (onder voorbehoud) 
Maandag 17 mei Ontwikkelmiddag team !K – leerlingen vanaf het 6de lesuur vrij 

(lessen 4HV in Dokkum gaan wel door) 
Dinsdag 18 mei Ontwikkelmiddag team !K – leerlingen vanaf het 6de lesuur vrij 
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 –  
woensdag 16 juni 

Toetsweek leerjaar 4HV&5V 

Donderdag 10 juni Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen eerste tijdvak– 
examenleerlingen worden in de middag op school verwacht 



 

 
 
Hier laten we het voor dit moment bij.  
We gaan meivakantie vieren. 
 
We wensen jullie twee hele mooie weken. 
Rust uit, laad op, pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet van Bea 
Namens team !mpulse Kollum  
 
 
 
 
 

Maandag 14 juni – 
vrijdag 25 juni 

Tweede tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Donderdag 17 t/m 
woensdag 23 juni 

Toetsweek leerjaar 3 

Donderdag 24 juni Herkansingen 3T, 4HV en 5V periode 3&4 

Maandag 28 juni – 
Vrijdag 2 juli 

Afrondende (les)week 

Vrijdag 2 juli Reserve-dag sportdag leerjaar 3, 4 en 5 (onder voorbehoud) 
Vrijdag 2 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen tweede tijdvak en 

diploma-uitreiking (onder voorbehoud) 
Maandag 5 juli – 
vrijdag 6 juli 

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

Maandag 5 juli Overgangsvergadering 
Dinsdag 6 juli – 
vrijdag 9 juli 

Derde tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 15 juli Start zomervakantie 
Donderdag 15 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen derde tijdvak 


