Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Het bestaande coronaprotocol voor scholen wordt vanaf 25 september vervangen door een
richtlijn. Er gelden dan geen specifieke maatregelen meer voor het (voortgezet) onderwijs.
Naast de richtlijn is ook een nieuwe Q&A beschikbaar.
Beide zijn via onderstaande links inzichtelijk.
VO-raad - richtlijnen voor scholen tijdens corona
Q&A bij de richtlijn voor onderwijs tijdens corona

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 25 september?
1. Er hoeft geen onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden te worden.
2. Het verplicht gebruik van mondneusmaskers is vervallen.
3. Meerdaagse (buitenland)reizen mogen weer worden georganiseerd. Alle regels die
gelden voor die betreffende locatie dienen te worden nagevolgd.
De adviezen rondom hygiëne, zoals het regelmatig handen wassen/ontsmetten, blijven we
natuurlijk opvolgen in de Campus Kollum. Het (zelf)testen is -zoals we in een voorgaande

update ook aangaven- geen verplichting, maar er zijn zelftesten beschikbaar voor leerlingen
die er gebruik van willen maken.

Natuurlijk blijven we voorzichtig en realiseren we ons dat het coronavirus niet verdwenen is.
We willen daarom ook benadrukken om rekening te houden met elkaar – en de richtlijnen in
acht te houden.

Laten we goed voor elkaar zorgen en verantwoordelijk omgaan met deze nieuwe situatie.
We hopen echt dat een verscherping van de coronamaatregelen in de (nabije) toekomst niet
nodig gaat zijn, zodat we het onderwijs kunnen verzorgen op een volwaardige manier die
past bij onze visie op onderwijs en recht doet aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Global

Op !mpulse Kollum verleggen we vanuit onze visie op onderwijs graag onze grenzen.

Daarom gaan we met onze leerlingen ook regelmatig naar het buitenland of wordt er contact
gezocht met leeftijdsgenoten uit andere landen. Volgens traditie bezoeken we tijdens
‘Global’ met alle leerlingen van leerjaar 4 ieder jaar een mooie bestemming in het

buitenland. Zo stonden de afgelopen jaren Lissabon, Londen en Barcelona op het program.
Helaas heeft ook ons internationaliseringsprogramma door de coronamaatregelen het
afgelopen anderhalf jaar stilgelegen. Maar daar komt – met het versoepelen van de

maatregelen - verandering in! We brainstormen momenteel over een ‘Globalreis’ voor

leerjaar 4 en leerjaar 5 in het late voorjaar van 2022. Uiteraard zullen we daarbij alle – dan -

geldende coronamaatregelen nauwlettend in acht en nemen we leerlingen en nemen we
ouders/verzorgers mee in dit proces.

We denken op dit moment aan een gedifferentieerd programma met 3 verschillende

bestemmingen (zowel binnen als buiten Nederland) met ieder een eigen sportief en/of
cultureel programma.

Komende week nemen we onze leerlingen van leerjaar 4 en 5 mee in deze brainstromsessie
tijdens Kring.

Wordt snel vervolgd!

Ouderavonden leerjaar 2 t/m 6 - reminder

Het is traditie op !mpulse Kollum om ouders/verzorgers direct bij start van het nieuwe
schooljaar op school uit te nodigen. We vinden het fijn, goed en gezellig om kennis te

maken, ons voor te stellen, jullie te informeren over het werken en leren op !mpulse Kollum,
praktische informatie te delen en jullie vragen te beantwoorden.

In de eerste week van het schooljaar nodigden we de ouders van leerjaar 1 uit. Dat was
organisatorisch even spannend, gezien de geldende coronamaatregelen. We hebben

geconstateerd dat het goed te doen is om ouders/verzorgers in de school uit te nodigen en
de geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Daarom prikten we ook data voor
ouderavonden voor leerjaar 2 t/m 6.
Wanneer?
Leerjaar 2: maandag 27 september 19.00 – 20.00 uur.
Leerjaar 3: donderdag 30 september 19.00 – 20.00 uur.
Leerjaar 4, 5 en 6: dinsdag 12 oktober 19.00 – 20.00 uur.
Inschrijven voor deze ouderavonden is noodzakelijk en kan via de homepage van onze

website. We adviseren vooralsnog met 1 persoon per huishouden naar de ouderavond te

komen.

Appeltaart uit de Goude Eeuw

Vanochtend rook het heerlijk in de Campus Kollum. Leerjaar 2 was tijdens de les mens &

maatschappij drukdoende om appeltaarten te bakken volgens een recept uit het boek ‘De

verstandige Kok of Sorghvuldige Huysdhoudher’ uit het jaar 1667. Uiteraard met alle kruiden
en specerijen die rond die tijd meegebracht werden uit de Oost.

Dank je wel Hannah voor deze toffe les! Gezellig, leuk, interessant en lekker!

Excursie Den Haag

Binnenkort is er een excursie gepland naar het machtscentrum van ons land: Den Haag.
Deze trip wordt georganiseerd in het kader van het vak maatschappijleer (maar is ook

bedoeld voor leerlingen die dit vak al hebben afgerond). Alle leerlingen van 3T, 4T, 4HV,

5HV en 6V gaan mee. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan de nieuwe (!) Tweede

Kamer, de Ridderzaal en er zullen interactieve workshops gegeven worden over onze
democratie.

Wanneer en hoe laat?
Leerjaar Datum
4HV

Aanwezig
op school

Start

Einde

Terug op school

programma programma in (afhankelijk van
in Den Haag Den Haag

Woensdag 29 september 06.45 uur 10.15 uur

verkeer)

16.30 uur

20.00 uur

5HV&6V Woensdag 6 oktober

06.45 uur 10.15 uur

16.30 uur

20.00 uur

3T&4T

07.15 uur 11.00 uur

17.00 uur

20.30 uur

Donderdag 14 oktober

Wat moet je meenemen?
§
§
§

Een geldig legitimatiebewijs. Hier wordt op gecontroleerd in de Tweede Kamer.
Mondkapje (verplicht in de bus).

Lunch en genoeg eten en drinken voor onderweg.

Let erop dat iedereen gecontroleerd zal worden en door beveiligingspoortjes heen moet.
Ook alle tassen zullen gescand worden. Het meenemen van bijvoorbeeld scherpe
voorwerpen is niet toegestaan.

Voor het educatieve programma is geen vaccinatie- of testbewijs verplicht. Wil je in de pauze
ergens gaan eten in een restaurant, dan heb je dit uiteraard wel nodig volgens de nieuwe
regels die a.s. zaterdag in gaan.

Begeleiding

De begeleiding is deze dag in handen van teamleden van !mpulse Kollum. Het programma
voor deze dag wordt uitgevoerd door de organisatie ProDemos. Zie voor meer informatie
http://www.prodemos.nl.

We hopen op een leerzame en gezellige dag! Als er nog vragen zijn dan horen we het graag.
Hannah Scherstra - docent maatschappijleer 3T, 4T e-mail: hscherstra@pj.nl

Gernand Stockmann- docent maatschappijleer 4HV, 5HV, 6V e-mail: gstockmann@pj.nl
Teammiddag 30 september

Gedurende het schooljaar staan er een aantal (vanuit de COA-VO verplichte) teammomenten
en studiemomenten gepland. Op donderdag 30 september vanaf 13.20 uur gaat het team
van !mpulse Kollum met elkaar aan de slag op het onderwerp ‘Herstelrecht & het

pedagogisch klimaat’ en worden de plannen die in het kader van de NPO-gelden zijn

gemaakt om mogelijke achterstanden bij leerlingen weg te werken concreet uitgewerkt.
De leerlingen zijn daarom vanaf 13.20 uur vrij

Flextijd – KWT, TalentdagenXXL en VWT

Binnen Flextijd krijgen leerlingen de ruimte en de keuzemogelijkheid om hun kennis,

vaardigheden en talenten te versterken, verdiepen verbreden. In Flextijd wordt schoolwerk
gemaakt, geleerd, gelezen, geoefend, aan projecten en vaardigheden gewerkt,

vakondersteuning gevraagd, aan talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie gedaan, aan een
plus- remedial- of inhaalprogramma gewerkt. Flextijd bestaat uit Keuzewerktijd,
TalentdagenXXL en Vakwerktijd.

Met het aanbod van Flextijd kunnen we:

• Leerlingen steeds meer eigenaar maken
van het eigen leerproces.

• Leerlingen eigen keuzes te laten maken

• Leerlingen beter op maat te begeleiden.
• Aansluiten bij de talenten van leerlingen
en deze (verder) ontwikkelen.

• Verdiepen, verbreden, versnellen.

• Bijspijkeren en remediëren – mogelijke
coronavertragingen wegwerken.

• Leerlingen beter voorbereiden op de

wereld van vandaag en morgen (LOB).

• Het schoolwerk (voor een groot deel) op
school en begeleid laten maken.

KWT staat voor keuzewerktijd en is ingeroosterd voor leerjaar 1, 2 en 3. Voor leerlingen van

leerjaar 4 en hoger geldt dat alle onderwijstijd tussen de reguliere ingeroosterde lessen in,
wordt aangeboden als KWT. Tijdens KWT wordt zelfstandig en onder begeleiding van een

teamlid (onderwijsassistent en/of docent) schoolwerk gemaakt en geleerd, gewerkt aan een
opdracht of een project, bijgespijkerd en geremedieerd en gewerkt aan eigentijdse

vaardigheden. De ingeroosterde KWT is voor alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 verplichte
onderwijstijd. Voor leerjaar 4, 5 en 6 is KWT facultatief.

VWT staat voor vakwerktijd en is vakgerelateerd. VWT is meerdere momenten in de week

ingeroosterd, aan het begin of het einde van een lesdag. Leerlingen kiezen zelf het vak en de
docent. Het uur is daar waar mogelijk leerlinggestuurd. De docent, de coach en de

docent/begeleider kunnen er in samenspraak voor kiezen leerlingen vanuit hun persoonlijke

leerroute het dwingende advies te geven zich in te schrijven voor bepaalde uren vakwerktijd.
Onder begeleiding van een vakdocent wordt gewerkt aan een vak. De vakdocent is

beschikbaar voor vragen en kan aan (groepjes) leerlingen desgevraagd extra uitleg geven.
Vakwerktijd is, mits de leerling geen dwingend advies krijgt van de coach of een teamlid,
facultatieve onderwijstijd. Leerlingen kunnen zich tijdens Kring via SOMtoday inschrijven
voor beschikbare vakken en docenten. De coach stuurt op dit proces.

Met ingang van week 40 start de vakwerktijd op !K. In de Kringen zal hier uitgebreid
aandacht worden besteed.
TalentdagXXL - reminder

Op vrijdag 15 oktober – de dag voor de herfstvakantie – staat de eerste TalentdagXXL op het
programma. Een dag boordevol leuke, creatieve, betekenisvolle, interessant en originele

talentworkshops die aangeboden worden door teamleden, leerlingen en externe experts!
Een kleine greep: leer dj’en in 1 dag, daag jezelf

fysiek uit tijdens bodycombat, leer hoe je een goed
feest organiseert, stap uit je comfortzone tijdens
improvisatietheater, verdiep je in de wereld van
schaken, word een barista, een masterchef of

gitarist, leer dansen, striptekenen of chemisch

rekenen. Tijdens de TalentdagenXXL - waarvan we
er dit schooljaar 4 organiseren – gaan we samen

aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van
onze talenten, werken we vanuit onze passie en

worden onze interesses verbreed en verdiept. En al
dit moois wordt na de herfstvakantie tijdens Kring
verwerkt in het digitale (LOB-)portfolio.

En hoe tof zou het zijn wanneer er ouders/verzorgers hun passie(s) en talenten met onze
leerlingen kunnen delen tijdens deze TalentdagenXXL?!

Ben je ouder/verzorger en begint het nu te kriebelen? Heb je een tof idee en wil je een

workshop komen of laten verzorgen tijdens 1 van onze TalentdagenXXL? Laat het ons weten!
Dat kan door het sturen van een e-mail naar Anja Kloosterman: akloostermandeboer@pj.nl.
Planning periode 1 en 2

Op de volgende pagina onze planning van periode 1 en periode 2.
We wensen jullie een fijn weekend. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond!
Groet,
Namens het team van !mpulse Kollum,
Bea Kroeze

Periode 1 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden
Week

Info

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Introductie

Introductie

Periode 1

34

Periode 0

Introductie

Teamdag

Leerlingen vrij

Teamdag

Leerlingen vrij

Teamochtend
Start

schooljaar
12.30

35

Start

periode 1

Introductie

Introductie

Start

basisrooster

36

Schoolfoto’s

37

Opening

watertappunt

Docenten kernvakken en
zorgteam studie-

ochtend tot 10.25 –

lessen waar mogelijk
verplaatst

38

Afname

Cito VAS0

Leerjaar 1
39

(Afname

Ouderavond

Excursie

Leerjaar 1)

19.00 – 20.00

4hv

Cito VAS0

leerjaar 2

Den Haag

Teammiddag
Leerlingen om
13.20 uur vrij

Ouderavond
leerjaar 3

19.00 – 20.00
40

Excursie

Den Haag
5hv/6v

41

Ouderavond

Excursie

4, 5, 6

3t&4t

leerjaar

Den Haag

19.00 – 20.00
42

Herfstvakantie

43
44

TalentdagXXL

Teamdag

Leerlingen vrij
Toetsweek
bovenbouw
Setting lj 12
LO & M&N
Profileringsweek 3HV:
economie &
cultuur

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Setting lj1&2

Setting lj1&2

Setting lj1&2

Setting lj1&2

Setting lj1&2

34T,456HV

Profileringsweek 3HV

34T,456HV

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV

Periode 2 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden
Week

Info

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Periode 2

45

Profileringw

Toetsweek

Toetsweek

Teamochtend

week 44

Setting lj1&2

Setting lj1&2

tot 12:30

eek is in

afgerond.

34T,456HV

34T,456HV

46

leerlingen vrij

Doemiddag

13.00-15.30

Voorlichtingsavond

19.00-21.00
47

Deadline

Voortgangs-

Voortgangs-

Doemiddag

periode 1

periode 1

periode 1

Voorlichtings-

cijfers
09.00

bespreking

leerlingen na
12.05 vrij

48

bespreking

13.00-15.30

Leerlingen vrij

avond

19.00-21.00

Ouder-

leerlingcoach-

gesprekken
49

-

50

51

Community
/TalentXXL

Community/
TalentXXL

Community/
TalentXXL

Community/
TalentXXL

52

Kerstvakantie

1

Kerstvakantie

2

3

Teamdag

Leerlingen vrij
Setting lj1&2:
Frysk &
Kunst

Community/
TalentXXL
Kerstgala

Teamdag

Leerlingen vrij

Toetsweek

Toetsweek

34T, 456HV

34T, 456HV

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

34T, 456HV/

34T, 456HV/

34T, 456HV/

34T, 456HV/

34T, 456HV/

Profileringsweek 3HV
Techniek &

Profileringsweek 3HV

Profileringsweek 3HV

Profileringsweek 3HV

Profileringsweek 3HV

Natuur

4

5

Open dag

18.30 – 21.00
Herkansing
P1 en P2

Profileringsweek 3HV

