
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Wat ontzettend fijn dat we al onze leerlingen vanaf dinsdag 1 juni weer volledig fysiek 
onderwijs kunnen en mogen aanbieden. Alhoewel het spannend is en blijft, voelt het goed 
om weer met z’n allen in de Campus te zijn en elkaar live te kunnen zien en spreken. Pas nu 
merken we hoe we het ‘echte’ contact met elkaar hebben gemist. 
 

 
 
We doen er alles aan om ons onderwijs te organiseren volgens de geldende maatregelen en 
op die manier een veilige omgeving te creëren. Toch hebben we gemerkt dat we met z’n 
allen nog heel kwetsbaar zijn.  
 
Woensdag schrokken we van het bericht dat een leerling positief is getest. In overleg met en 
op advies van de GGD is besloten dat de klas van deze leerling in quarantaine moet gaan. 
Heftig. We leven mee met de leerlingen en thuisfronten van 2B en doen ons best er de 



 
komende dagen voor hen online het beste van te maken. We hopen op negatieve 
testuitslagen, en kijken er naar uit de leerlingen van 2B met ingang van dinsdag 8 juni weer 
live te ontmoeten op de Campus.  
 
2B – testuitslag en weer naar school 
Mocht je besloten hebben je op zondag 6 juni te laten testen bij de GGD en de uitslag is 
negatief, dan mag je in principe met ingang van dinsdag 8 juni weer naar school. We mogen 
je pas weer op school toelaten wanneer je een negatieve uitslag aan ons kunt overleggen. 
Dat betekent dat we jou vragen om vandaag (maandag) de testuitslag via de e-mail te laten 
zien aan Irma (idebruine@pj.nl). Irma bevestigt deze e-mail en nodigt je uit om dinsdag weer 
op school te komen. 
 
Mocht je onverhoopt een positieve testuitslag hebben, blijf je thuis en meld je dit ook bij 
Irma.  
 
Wanneer je ervoor kies je niet te laten testen, blijf je in quarantaine tot en met vrijdag 11 
juni en ben je weer welkom op school op maandag 14 juni. Tijdens je gehele 
quarantaineperiode volg je online onderwijs @!K volgens je rooster.  
 

Invoering (vrijwillige) preventieve zelftests 
In eerdere updates berichtten we al over het besluit van het kabinet over de invoering van 
zelftesten in het voortgezet onderwijs. 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 (idebruine@pj.nl), blijft 
thuis en laat zich nogmaals testen door de GGD.  

!mpulse Kollum deelt volgens protocol de zelftesten gereguleerd en wekelijks - op dinsdag -
uit aan alle leerlingen. Het afnemen van de tests blijft geheel vrijwillig en is in geen enkel 
geval een verplichting. 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.  

 

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. 
 
 
Toetsweek 4HV&5V 
Op donderdag 10 juni start de laatste toetsweek voor 4HV&5V. Via de e-mail zijn al onze 
leerlingen geïnformeerd over alle ins en outs. We wensen de leerlingen van 45HV&5V heel 
veel succes met de voorbereidingen en het maken van de toetsen. Laat zien wat je kunt en 
toi, toi, toi! 
 
Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen 
Op donderdag 10 juni rond de klok van 08.00 uur worden de zogeheten N-termen bekend 
van het eerste tijdvak van het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Daarmee kunnen we voor 
onze leerlingen de eindexamenuitslag berekenen. We hopen in de loop van de ochtend alle 
leerlingen middels een belletje het verlossende woord te kunnen geven. Spannend hoor! 
In de middag worden alle leerlingen op school verwacht om hun cijferlijst te ondertekenen 
en/of in gesprek te gaan over een eventuele herkansing. 
 
Afrondende lesweek 
De afrondende lesweek staat volgens !K-traditie altijd in het teken van Community-
activiteiten. Helaas is een traditionele Communityweek - met elkaar voor elkaar en voor 
anderen - nog niet te organiseren. 
Wel zijn we momenteel druk bezig om deze week op een leuke alternatieve manier in te 
vullen voor onze leerlingen. De sociale en sportieve omgang met elkaar staat in deze laatste 
lesweek centraal. Wordt in een volgende update vervolgd! 
 
Zet het in je agenda 

Datum Activiteit 
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 Afsluitende lesdag 
Dinsdag 29 juni – 
Donderdag 1 juli 

Sportdagen en sociale activiteiten  

Vrijdag 2 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen tweede tijdvak en 
‘diploma-uitreiking’ 
Teamdag 



 

 
 
Dat was weer flink wat informatie. 
We wensen jullie een mooie nieuwe week! 
 
Groet namens team !K 
Bea Kroeze 

Leerlingen vrij 
Maandag 5 juli – 
vrijdag 9 juli 

Afrondende week schooljaar 2021-2022  
Teamweek, boeken inleveren en afsluitende Kring 

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 


