
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Wat fijn dat er afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie een aantal verruimingen zijn 
aangekondigd. Helaas geldt dit nog niet voor het voortgezet onderwijs, hoewel er wel een 
aantal stemmen opgaan dat er ook voor ons verruimingen in zicht zijn. Dat stemt ons 
hoopvol. 
 
Onderwijs na de meivakantie 
We zijn druk doende om ons te richten op de periode tussen de meivakantie en de zomer. 
We onderzoeken de opties die we - binnen de geldende regels - hebben voor een verruiming 
van het fysieke lesrooster en mogelijke aanpassingen in het curriculum die de kansrijkheid 
van onze leerlingen bevorderen.  
 
We houden jullie op de hoogte van deze mogelijke veranderingen. 
 
Plan van aanpak leerjaar 3 
Voor leerjaar 3 hebben we in in het licht van de kansrijkheid een concreet plan van aanpak 
ontwikkeld voor de laatste periode van dit schooljaar. We nemen ouders/verzorgers hier 
graag in mee en hebben een korte online bijeenkomst gepland op woensdagavond 28 april. 
Een uitnodiging volgt. 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Afgelopen week is er een aantal familieleden van onze leerlingen positief getest op corona. 
Op het Lauwers College is een leerling positief getest. 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 blijven schrikken van berichten; corona is heel dichtbij. We wensen de getroffen leerling 
en de families veel sterkte en beterschap! 
 
Zelftesten voor onderwijs 
Vanaf deze week worden de zelftesten voor het onderwijs uitgeleverd bij de scholen.  Er kan 
dan preventief en risicogericht getest worden door en voor het team van !mpulse Kollum.  
 
Preventief testen 
Het preventief testen wordt alleen ingezet voor teamleden en gebeurt thuis. Hierbij is de test 
een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is. Door regelmatig preventief 
te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijke grotere 
uitbraak worden voorkomen.  
 
 
 



 
Risicogericht testen 
Het risicogericht testen (testen naar aanleiding van een besmetting op school) kan worden 
ingezet bij teamleden, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. 
Dit gebeurt altijd in overleg met de GGD.  
 
In heel specifieke situaties kunnen er op advies van de GGD risicogerichte testen worden 
aangeboden bij leerlingen. Dit is alleen het geval wanneer er veel belang is bij het afnemen 
van de testen ter voorkoming van een uitbraak of het indammen ervan.  
 
We willen benadrukken dat het inzetten van risicogerichte zelftesten voor leerlingen 
absoluut geen automatische route is bij een besmetting op school. Meedoen aan de 
risicogerichte zelftest is ook voor leerlingen geheel vrijwillig en gebeurt niet zonder vooraf 
contact op te hebben genomen met ouders/verzorgers (van leerlingen jonger dan 16 jaar). 
 
Bestaande maatregelen blijven gelden 
De zelftesten voor het onderwijs zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op 
school en het testbeleid van de GGD. Ze komen hier niet voor in de plaats. Dit betekent dat 
de maatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes 
blijven gelden.  
 
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. 
 
 
Laatste schooldag voor de meivakantie (LSD) 
Op !mpulse Kollum vieren leerlingen en teamledem jaarlijks en volgens traditie de laatste 
schooldag (LSD) van de examenkandidaten. Vorig schooljaar kon dat jammer genoeg niet 
doorgaan, we zaten toen in een volledige lockdown: de schoolgebouwen waren gesloten en 
het eindexamen afgelast. 
 
Gelukkig is de situatie dit jaar anders. Wel hebben we nog steeds te maken een stevig protocol 
met regelgeving rondom corona. Helaas is het binnen de huidige regelgeving niet toegestaan 
om de traditionele LSD dit schooljaar te vieren – ook niet in aangepaste vorm. We vinden dat 
ontzettend jammer en dit gaat ons enorm aan het hart. We gunnen onze leerlingen zo’n mooie 
traditionele afsluiting en waardevolle herinnering meer dan van harte. Wel begrijpen we dat 
het vanuit de zorg en de aandacht voor elkaar en elkaars gezondheid – zeker zo vlak voor het 
eindexamen – niet anders is. 
 
 
 



 
 
 
Uiteraard staan we open voor suggesties voor de manier waarop we – als het weer kan - op 
een alternatieve en waardige manier volgens de traditie de schoolperiode van onze 
examenleerlingen af te sluiten. Heb je hiervoor ideeën, neem even contact op met de coach! 
 
Voortgangsbespreking en leerling-ouder-coachgesprekken via Teams 
Op dinsdag 20 april ging het team van !mpulse Kollum met elkaar in gesprek over het 
welzijn, de prestaties en de voortgang van al onze leerlingen tijdens de periodieke 
voortgangsvergadering – als onderdeel van de zogenoemde schoolscan. 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.  
 
Wanneer het team dit nodig acht, nodigt de coach leerlingen en hun ouders/verzorgers uit 
voor een leerling-ouder-coachgesprekken van 15 minuten om de uitkomsten van de 
vergadering te delen en samen afspraken te maken voor de komende periode. 
Ouders/verzorgers en leerlingen die dit betreft en – en ook de ouders/verzorgers die zich 
hebben ingeschreven voor de leerling-ouder-coachgesprekken, ontvangen hiervoor 
komende week een uitnodiging.  
 
We willen leerlingen en ouders/verzorgers vragen om zich ook samen goed voor te bereiden 
op deze gesprekken, zodat de leerling (mede-)eigenaar is van de eigen voortgang. Dat kan 
door – voorafgaand aan deze gesprekken – samen thuis in gesprek te gaan en het format in 
de bijlage van deze e-mail in te vullen en paraat te hebben tijdens het leerling-ouder-
coachgesprek op donderdag 29 maart via Teams. 
 
 
Zet het in je agenda 
  

Datum Activiteit 
Dinsdag 27 april Koningsdag – vrije dag 
Woensdag 28 april 
20.00 – 20.30 uur 

Onlinebijeenkomst leerjaar 3 & ouders/verzorgers  
Plan van aanpak periode 4 
Uitnodiging en link naar de bijeenkomst (via Teams) volgt. 

Donderdag 29 april Start CITO-VAS leerjaar 2 
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 

Externe examentraining voor eindexamenleerlingen 

Maandag 17 mei –  
Dinsdag 1 juni 

Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen  



 

 
 
Dit was ‘m weer! 
We wensen jullie alvast een mooie Koningsdag. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet, 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea  

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

Maandag 5 juli Overgangsvergadering 
Dinsdag 6 juli – 
vrijdag 9 juli 

Derde tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 15 juli Start zomervakantie 


