
 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Woensdag 25 augustus start het nieuwe schooljaar. We zijn al volop bezig met de 
voorbereidingen en we kijken er enorm naar uit om al onze leerlingen woensdagmiddag 
weer te kunnen ontmoeten op !mpulse Kollum! 
 
Morgen valt er een volgende update in jullie postvak boordevol informatie over de 
introductieperiode. Houd je postvak dus goed in de gaten.  
 
Woensdag zetten we vanaf 12.15 uur de deuren van de Campus wagenwijd open voor onze 
leerlingen en starten we het schooljaar 2021-2022 op !mpulse Kollum. Wij hebben daar 
enorm veel zin in. Tot dan! 
 
Terwijl de meesten van jullie nog genoten van een welverdiende vakantie heeft het kabinet 
de coronamaatregelen voor de komende tijd bekendgemaakt. Voor het voortgezet onderwijs 
betekent dit dat bij de start van het nieuwe schooljaar vrijwel dezelfde maatregelen gelden 
als voor de zomervakantie. Graag delen we deze in deze brief met jullie.  
 
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot medewerkers 
van de school. Medewerkers onderling houden ook 1,5 meter afstand. Het dragen van 
mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht. Aan leerlingen en medewerkers 
die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen – 
deze testen zijn bij de conciërges op te halen. Het risicogerichte testen verdwijnt.  
 
Op !mpulse Kollum hebben we, samen met andere gebruikers van de Campus Kollum, 
afspraken gemaakt en maatregelen getroffen. Deze staan hieronder beschreven. Tijdens de 
introductieperiode 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  

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

gezicht. 
- We vragen medewerkers en leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn zich 2 x per 

week zelf te testen. Deze tests zijn verkrijgbaar bij de conciërges.  
- Wanneer we door de school lopen, dragen we een mondkapje. 
- Bij mogelijke klachten hanteren we de ‘beslisboom 12+ thuislijven of naar 

werk/school’. De meest actuele versie hiervan is hieronder opgenomen.  
- Bij klachten neem je altijd contact op met onze verzuimcoördinator Irma de Bruine 

(idebruine@pj.nl). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en handelen 
daarnaar indien nodig. Leerlingen en hun ouders/verzorgers worden regelmatig door ons 
geïnformeerd over eventuele (school-specifieke) maatregelen rondom het coronavirus. 

Zijn er vragen? Neem dan contact op met onze verzuimcoördinator. 

 

Groet,  

namens het team van !mpulse Kollum,  

Bea Kroeze 

 

 


