
 
Beste ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 
En voor je het weet zijn twee weken meivakantie voltooid verleden tijd. We hopen dat jullie 
hebben genoten en opgeladen en uitgerust de laatste periode van het schooljaar ingaan. We 
doen ons best om er – hoe dan ook – een mooie en kansrijke laatste periode van te maken. 
 
Vooralsnog hebben we binnen het voortgezet onderwijs nog te maken met de geldende 
coronamaatregelen. Dat betekent dat we binnen de school de anderhalvemeterregel 
moeten blijven handhaven. We kijken reikhalzend uit naar verruimingen voor het voortgezet 
onderwijs en hopen dat deze op korte termijn – wellicht dit weekend al - worden 
aangekondigd. Mocht dit het geval zijn, berichten we jullie uiteraard over de betekenis 
hiervan in een volgende update. 
 
Verdrietig bericht 
Donderdagmiddag werden we opgeschrikt door het bericht van de enorme brand bij van der 
Wal Hout in Noardburgum. Dit is het bedrijf van de schoonouders van onze collega Joke 
Posthuma (kunstvakken). Het gehele bedrijf en ook het woonhuis van Joke en haar partner 
zijn volledig door de brand verwoest. Joke, haar familie en de werknemers zijn gelukkig 
ongedeerd.  
Oh, wát erg. We leven met Joke en haar familie mee en wensen hen alle sterke van de 
wereld. Gezien deze omstandigheden zijn de lessen van Joke uit het rooster gehaald. 
 
Ongeval 
Afgelopen woensdag is onze collega Jordi van der Weg (LO) onderweg naar !mpulse Kollum 
betrokken geraakt bij een auto-ongeluk op de kruising van de Trekwei en de Kolkensloane in 
Driesum.  
Een flinke klap waarbij de auto van Jordi total loss raakte. Gelukkig kwam Jordi – op een 
aantal kleine verwondingen na – met de schrik vrij. De lessen waarnaar Jordi onderweg was, 
zijn geannuleerd. 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Afgelopen week zijn twee leerlingen van ons positief getest op corona. Ook is een aantal 
familieleden van onze leerlingen 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! 
 
We blijven je dan ook met klem vragen 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. 



 
 

 
 
Centraal Schriftelijke eindexamens 
Ook op !mpulse Kollum startte deze week het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) voor de 
leerlingen van 4T, 5H en 6V. Wát een bijzonder spannende periode. Wij op !K hebben er alle 
vertrouwen in dat onze leerlingen met vlag en wimpel gaan slagen. Ook via deze weg 
wensen we jullie – en jullie thuisfronten – alle succes van de wereld. Laat zien wat je kunt en 
toi, toi, toi! 
 
De organisatie en de afname van het CSE met inachtneming van de geldende corona-
maatregelen doet een flink beroep de ruimte in de Campus – de examens worden 
afgenomen in alle grote ruimtes - en het team van !K. Dit betekent dat zowel het fysieke als 
het online lesrooster tijdens de afname van het CSE aan wijzigingen onderhevig is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Profileren en afsluiten leerjaar 3 
Met ingang van dinsdag 25 mei starten onze leerlingen in leerjaar 3 met een aangepast 
lesrooster. Zij volgen vanaf dinsdag de gekozen profielvakken en de vakken in het 
gemeenschappelijke deel volgens het plan ‘profleren en afsluiten leerjaar 3’. Het nieuwe 
lesrooster voor leerlingen van leerjaar 3 is inzichtelijk via Somtoday. 
 
Afname Cito-VAS – 3HV 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 navolging van de leerlingen in leerjaar 1 en 2, maken alle leerlingen van leerjaar 3HV – en 
de leerlingen die tussentijds instromen in 3T - in de komende week 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 toetsen zijn opgenomen in het fysieke lesrooster op dinsdag, woensdag en donderdag 
tussen 08.30 en 10.00 uur. De afname 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-toetsen.  
 
Theaterwebinar alcohol en opvoeding – Hoe dan? 
Vanuit het programma Nuchtere Fries wordt op 25 mei een interactief theaterwebinar over 
alcohol en opvoeding georganiseerd door de GGD Fryslân, in samenwerking met 
Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en Theater Smoar. Een interactieve webinar 
voor ouders van kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar. De webinar gaat onder andere in op 
voorbeeldgedrag en puberbrein. 
  
Naarmate kinderen ouder worden brengen zij steeds meer tijd door met vrienden en 
leeftijdsgenoten. Je kunt soms het gevoel krijgen dat wat je doet of zegt er eigenlijk niet 
meer toe doet. Toch heb je meer invloed dan je misschien wel denkt, ook op alcoholgebruik. 
Daarom organiseren GGD Fryslân en VNN onder de noemer van Nuchtere Fries 
een bijzonder webinar.  



 
Een webinar saai? Deze zeker niet. Zie dit webinar maar als een uitje! Daar zorgt 
Theater Smoar wel voor met interactief theater. Zij beelden zeer herkenbare situaties uit die 
je aanzetten tot nadenken. Daarnaast inspireren sprekers je met interessante informatie 
over bijvoorbeeld de werking van het puberbrein.  
 
In voorgaande jaren – voor de coronacrisis – vond deze theatervoorstelling voor 
ouders/verzorgers in samenwerking met de leerlingen van onze onderbouw op onze school 
plaats. Het webinar is wat ons betreft een heel mooi alternatief en een dikke aanrader! 
 
Voor wie: ouders van kinderen in de leeftijd 11-14 jaar (maar schroom niet als je kinderen 
ouder zijn) 
Wanneer: dinsdag 25 mei van 20.00 – 21.00 uur  
Kosten: gratis  
Aanmelden: via deze link 
 
Zet het in je agenda 

Datum Activiteit 
Maandag 17 mei –  
dinsdag 1 juni 

Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen  

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag – vrije dag 
Dinsdag 25 mei t/m 
donderdag 27 mei 

Afname CITO-VAS-toetsen 3HV en instromers 3T  

Dinsdag 25 mei  Sportdag leerjaar 1 en 2 – wordt verplaatst 
Vrijdag 4 juni Sportdag leerjaar 3 – wordt verplaatst 
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 

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 
Sportdagen alle leerjaren. 

Vrijdag 2 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen tweede tijdvak en 
diploma-uitreiking (onder voorbehoud) 

Maandag 5 juli – 
vrijdag 9 juli 

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

Maandag 5 juli Overgangsvergadering 
Dinsdag 6 juli – vrijdag 
9 juli 

Derde tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 12 juli Start zomervakantie 
Donderdag 15 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen derde tijdvak 



 
 
We wensen jullie een heel fijn lang Pinksterweekend en tot dinsdag op !mpulse Kollum. 
 
Groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 


