
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 

Jeuheu, we mogen weer los! En dat doet ons heel goed. We kijken er enorm naar uit om al 
onze leerlingen aankomende week weer te kunnen ontmoeten op !mpulse Kollum! 

Alle middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 
juni móeten alle scholen volledig open. Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van een 
advies van het OMT, dat het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord vindt, 
mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona – hierover 
verderop in deze update alle informatie. Met deze versoepeling keren we feitelijk terug naar 
de situatie zoals die vanaf het begin van dit schooljaar tot half december bestond. 

Daarbij wordt ervan uitgegaan – met inachtneming van alle geldende maatregelen - recht te 
kunnen doen aan zowel het belang van de leerlingen, namelijk zoveel als mogelijk fysiek 
onderwijs op school, als aan de zorgen over gezondheidsrisico’s van leerlingen en 
teamleden. Immers, ten opzichte van de eerste maanden van dit schooljaar zijn de 
besmettingscijfers lager, neemt het aantal mensen dat (gedeeltelijk) gevaccineerd is toe en 
zijn er zelftesten beschikbaar voor leerlingen en personeel. 

Wij @!K zijn ons er terdege van bewust dat corona zeker nog niet is verdwenen. Het is en 
blijft enorm spannend om met z’n allen weer naar school te gaan. We zullen daarbij de 
geldende maatregelen volop in acht moeten nemen. Daarom is onze hoogste prioriteit dat 
een veilige omgeving op school en in de Campus wordt gerealiseerd. Daarbij zijn de 
richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-raad ons uitgangspunt. Dit protocol is 
inzichtelijk op de website van de VO-raad. 

Afspraken en getrokken maatregelen 
Op !mpulse Kollum hebben we, samen met andere gebruikers van de Campus Kollum, 
afspraken gemaakt en maatregelen getroffen voor de heropening van de school en de 
Campus (zie onder). Tijdens de Kring zullen de coaches alle afspraken en maatregelen met 
de leerlingen doornemen.  
We gaan ervan uit dat al onze leerlingen en medewerkers de beschreven afspraken naleven. 
We willen ouders/verzorgers vragen om hier thuis ook aandacht aan te besteden.  
 
Algemeen geldende afspraken binnen de Campus Kollum  
- In de Campus Kollum is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje mag af 

wanneer je zit. Mocht je onverhoopt je mondkapje zijn vergeten, kun je een mondkapje 
kopen bij Doety, Hannie, Gosse of Irma.  

- Tussen medewerkers en leerlingen wordt 1,5 meter afstand gehouden. 
- Tussen medewerkers onderling wordt 1,5 meter afstand gehouden. 
- We wassen of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag en in ieder geval bij 

binnenkomst van de Campus, bij binnenkomst in een lokaal, voor en na de pauze en na 
toiletbezoek.  

- We schudden geen handen. 
- We hoesten en niezen in onze elleboog. 
- We zitten niet met onze handen aan ons gezicht. 



 
 
Genomen maatregelen en afspraken in de Campus Kollum 
- In de Campus Kollum is het dragen van een mondkapje verplicht. 
- We vragen teamleden en leerlingen zich – op vrijwillige basis - 2 keer per week preventief 

op corona te testen middels de door ons uitgereikte zelftesten.   
- In de Campus is voldoende materiaal beschikbaar voor een goede handhygiëne. In iedere 

onderwijsruimte zijn papieren doekjes en is desinfectiemateriaal aanwezig.  
- Bij een lokaalwisseling neemt het teamlid de eigen tafel af met de beschikbare 

schoonmaakmiddelen. 
- Er worden extra schoonmaakhandelingen verricht: zo wordt er extra aandacht besteed 

aan contactpunten en worden prullenbakken dagelijks geleegd. 
- In alle ruimtes van de Campus Kollum wordt voldoende geventileerd. Ons 

ventilatiesysteem is zodanig afgesteld dat het systeem voldoet aan de eisen/maatregelen 
die de RIVM voorschrijft. 

- De inrichting van de onderwijsruimtes is aangepast. In iedere (les)ruimte bevindt zich een 
duidelijk gemarkeerde zone waarbinnen een teamlid zich op 1,5 meter afstand van de 
leerlingen kan bewegen – ook tijdens leswisselingen.  

- Leerlingen pauzeren in de kantine of buiten. 
- De medewerkerskamer is zo ingericht dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  
- De foyer is zo ingericht dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Tijdens pauzes 

en op lesvrije momenten kunnen medewerkers gebruik maken van de foyer. 
- De lessen sport & spel vinden plaats volgens het geldende protocol. 
- We verheffen onze stemmen niet en zingen niet. 
- Passende beschermende maatregelen worden op verzoek van medewerkers door de 

school aan hen beschikbaar gesteld. 

Dit alles betekent ook dat we nog steeds flink wat concessies moeten doen op het gebied van 
de invulling van ons onderwijsprogramma en met name op het gebied van onze ‘meerwaarde’. 
Dat neemt niet weg dat het team van !K zijn uiterste best gaat doen om er binnen de huidige 
beperkingen een ‘!mpulse Kollum-waardige’ afsluiting van het schooljaar van te maken. 

Invoering (vrijwillige) preventieve zelftests 
Het kabinet en OMT geven aan dat het besluit om de scholen volledig open te stellen 
verantwoord is, mits leerlingen en teamleden zich twee keer per week zelf preventief testen 
op corona. De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. 
Door preventief testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en teamleden al opsporen als 
iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test, meldt dit bij onze 
verzuimcoördinator Irma de Bruine (idbruine@pj.nl), blijft thuis en laat zich nogmaals testen 
door de GGD.  

Ook !mpulse Kollum gaat daarom volgens protocol de zelftesten gereguleerd en wekelijks 
onder de leerlingen en teamleden verspreiden. Het afnemen van de tests blijft geheel 
vrijwillig en is in geen enkel geval een verplichting. In de flyer in de bijlage bij deze e-mail 
vinden jullie alle informatie over de zelftesten. 



 
Mocht een leerling afwezig zijn bij het uitdelen van de zelftest dan kunnen de zelftest 
afgehaald worden bij één van onze conciërges.  

We gaan ervan uit dat onze leerlingen en teamleden zorgvuldig omgaan met de preventieve 
zelftest en ze afnemen, zodat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om corona 
vroegtijdig op te sporen en verspreiding tegen te gaan.  

In het geval van risicogericht testen bij leerlingen en medewerkers blijft ons advies om dit 
via de reguliere GGD-testlocaties te laten verlopen. 

Mochten jullie na het lezen van de flyer nog vragen hebben over (de afname van) de 
zelftesten, dan verwijzen we jullie naar de website van het OCW waar antwoord wordt 
gegeven op de meest gestelde vragen.  

Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven je 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 bij de GGD en dit ook te 
melden bij onze verzuimcoördinator Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). Dat helpt ons 
adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen. 
 
Rooster en lestijden 
Vanaf maandag 31 mei werken we weer met een lesrooster gebaseerd op lesuren van 50 
minuten.  
Op maandag 31 mei krijgen leerjaar 1, 3 en 5 fysiek les op school en krijgen leerjaar 2 en 4 
online lessen. Vanaf dinsdag 1 juni volgen ook de leerjaren 2 en 4 alle lessen fysiek op school. 
Het lesrooster zal vanaf nu bestaan uit vaklessen en Kring. Andere roosteronderdelen – waarin 
leerlingen van verschillende klassen en leerjaren gezamenlijk les volgen, zoals vakwerktijd en 
talentwerktijd - zullen we vooralsnog niet aanbieden.  
 
Het nieuwe lesrooster is vanaf vandaag inzichtelijk via Somtoday. Daarbij geldt dat het rooster 
door allerlei activiteiten en calamiteiten dagelijks aan veranderingen onderhevig is. Houd je 
rooster via Somtoday daarom extra goed in de gaten. 
 
Op de volgende pagina vind je de lestijden vanaf maandag 31 mei à 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1 08.00-08.30 Teamoverleg – geen les 
2 08.30-09.20 
3 09.20-10.10 
 10.10-10.25 Pauze 
4 10.25-11.15 
5 11.15-12.05 
 12.05-12.30 Pauze 
6 12.30-13.20 
7 13.20-14.10 
 14.10-14.25 Pauze 
8 14.25-15.15 
9 15.15-16.05 

 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, vastgelegd in een OPP, blijven we op 
de locatie VV Kollum een begeleide leer- en werkplek bieden. Leden van ons zorgteam zijn 
dagelijks op deze locatie aanwezig om deze leerlingen te ondersteunen en begeleiden. Het 
gaat hier om maatwerk. Hierover zijn of worden door het zorgteam met desbetreffende 
leerlingen en hun ouders/verzorgers afspraken gemaakt. 
 
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Vanuit het principe van kansrijkheid, bieden we leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte één of meerdere dagen per week na afloop van de lesdag een 
begeleide leer- en werkplek aan op de locatie van VV Kollum. Collega’s van het zorgteam 
kunnen deze leerlingen helpen met bijvoorbeeld het plannen en organiseren van het 
schoolwerk en/of begeleiden bij het maken en leren daarvan. Ook hier gaat het om 
maatwerk. Momenteel inventariseren we welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen en 
verwerken we deze informatie in het rooster. Deze begeleidingsuren zullen begin volgende 
week zichtbaar zijn in het rooster van desbetreffende leerlingen.  
 
Inhaalmomenten 
Om het inhalen van gemist werk (toetsen) in goede banen te kunnen leiden, starten we vanaf 
deze week met centraal georganiseerde inhaalmomenten. Deze momenten zullen 
plaatsvinden op elke maandag en vrijdag van 14:30 uur tot 16:30 uur. Ook tijdens Kring 
zullen coaches met de leerlingen onderstaande werkwijze bespreken. 
  
Aandachtspunten inhalen toetsen:   

- Leerlingen maken allereerst met vakdocenten een afspraak voor een inhaalmoment.  
Zonder het maken van deze afspraak is inhalen niet mogelijk. 

- Leerlingen schrijven zich vervolgens zelf in via SOMtoday op de afgesproken datum. 
Dit werkt op dezelfde manier als inschrijven voor vakwerktijd. 



 
- Op ieder inhaalmoment is een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk. Als het 

inhaalmoment vol is, kan een leerling zich niet meer inschrijven en moet er gekozen 
worden voor een volgend inhaalmoment. 

- Leerlingen in de onderbouw kunnen (indien wenselijk) binnen deze tijd twee toetsen 
maken van twee keer een uur. 

 
Zet het in je agenda 

 
We denken jullie op deze manier volledig te hebben ‘bijgepraat’ over de volledige heropening  
van !mpulse Kollum. Mocht je nog vragen hebben, stel ze aan de coach! 
 
We wensen je een heel fijn en zonnig weekend. Pas goed op jezelf, elkaar & blijf gezond! 
 
Tot maandag of dinsdag live @!K! 
 
Groet van Bea namens team !mpulse Kollum 

Datum Activiteit 
Maandag 17 mei –  
dinsdag 1 juni 

Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen  

Vanaf dinsdag 25 mei  Afname CITO-VAS-toetsen 3HV en instromers 3T  
Maandag 31 mei Leerjaar 1, 3 en 5 lessen op school, leerjaar 2 en 4 online lessen 
Dinsdag 1 juni Vanaf deze dag alle leerjaren fysiek naar school 
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 - 
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 – invulling afhankelijk van het geldende 
protocol heropening scholen 
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 

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 


