
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medegebruikers van de Campus Kollum, 
 
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag (26 november) kondigde demissionair 
minister-president Rutte aan dat er per 28 november een aanscherping van de 
coronamaatregelen plaatsvindt om het oplopende aantal besmettingen tegen te gaan.  
 
We zijn ons ervan bewust dat de situatie rondom corona veel vraagt van iedereen in onze 
omgeving, maar we horen en zien ook dat het nodig is om onze bijdrage te leveren aan het 
tegengaan van het virus. De scholen in de Campus Kollum volgen daarom de adviezen en 
richtlijnen vanuit de overheid op.  
 
Dit betekent dat een aantal aangescherpte maatregelen, waar we eerder mee te maken 
hebben gehad, per maandag 28 november weer wordt ingevoerd.  
 
We vragen team, leerlingen en ouders/verzorgers om de aangescherpte maatregelen en 
adviezen in acht te nemen. In de Kringen en de lessen zal hieraan uitgebreid aandacht 
worden besteed. 
 
Mondkapjes verplicht tijdens verplaatsingen 
Tijdens verplaatsingen in het gebouw zijn mondkapjes weer verplicht. In de klas mag het 
mondkapje af. 
 
We verwachten dat al onze leerlingen, medewerkers en bezoekers een mondkapje 
meenemen naar school en deze dragen tijdens het verplaatsen in de school.  
 
Leerlingen en teamleden die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 
dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld raken zijn uitgezonderd van de plicht. Het is 
ons bekend om welke leerlingen en teamleden het gaat. We adviseren deze leerlingen en 
teamleden anderhalve meter afstand te bewaren van anderen. 
 
We verstrekken – mede vanuit het duurzaamheidsprincipe – geen mondkapjes aan 
leerlingen. Leerlingen die geen mondkapje (willen) dragen, mogen we niet toelaten in de 
Campus Kollum.  
 
Zelftesten  
Het is een dringend advies om twee keer per week een zelftest uit te voeren. Het doel van de 
zelftesten is om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken te voorkomen. Zelftesten 
zijn gratis af te halen bij de balie in de foyer van de Campus Kollum. 
 
 
 
 
 
 



 
Aangescherpte basismaatregelen  
Uiteraard blijven de al eerder aangescherpte basismaatregelen gelden: 
o Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het 

belang van leerlingen op school moeten zijn. Concreet betekent dit dat 
teambijeenkomsten en vergaderingen online en waar mogelijk vanuit huis plaatsvinden; 

o Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan; 
o Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 
o Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; 
o Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is 

ontvangen. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, 
positief is getest; 

o Ook gelden voor iedereen de basismaatregelen: handen wassen, zorg voor voldoende 
frisse lucht, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en bij klachten 
thuisblijven en testen. 

 
Besmetting of quarantaine 
We willen jullie met klem vragen ons (via onze verzuimcoördinator Irma de Bruine, 
idebruine@pj.nl) te allen tijde op de hoogte te stellen van besmettingen en/of quarantaine 
binnen het gezien. 

  
Beslisboom 
De meest recente (24 november 2021) ‘Beslisboom 12+ Thuisblijven of niet?’ delen we op de 
volgende pagina. 
 
Tot slot 
Maandag vindt er in de Campus een extra overleg plaats over de betekenis van de 
maatregelen voor de scholen en gebruikers van de Campus. In de loop van de komende 
week werkt de VO-Raad de inhoud van de persconferentie van 26 november jl. uit in 
protocollen voor het voortgezet onderwijs. Wanneer deze beschikbaar zijn, toetsen we ons 
onderwijs(proces) aan de inhoud daarvan.  
 
Mochten er wijzigingen plaats moeten vinden in ons onderwijsproces, brengen we jullie 
daarvan op de hoogte. 
 
We vragen iedereen met klem om je goed te houden aan de algemeen geldende afspraken en 
verplichtingen rondom corona. Alleen samen houden we corona onder controle, blijven we 
gezond en kunnen we de school openhouden!  
 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 



 

 


