
 
Beste update-abonnees, 
 
Hoewel er tijdens de persconferentie afgelopen vrijdag geen nieuwe coronamaatregelen voor 
het voortgezet onderwijs zijn aangekondigd, doen de toon en de inhoud ervan ons wederom 
beseffen hoe kwetsbaar we zijn. Ook wij vragen ons nogmaals af wat wij kunnen bijdragen 
aan het terugdringen en/of voorkomen van coronabesmettingen. 
 
Dit maakt dat we besluiten dat we de komende drie weken zo weinig mogelijk (groepen) 
externen in onze school willen ontvangen. Het betekent ook dat we kritisch kijken of we de 
verschillende op stapel staande onderwijsactiviteiten - denk bijvoorbeeld aan excursies, 
bijeenkomsten, 15-minutengesprekken en de (voorbereidingen op de) Communityweek -
veilig, verantwoord en in de lijn van het overheidsbeleid kunnen organiseren.  
 
Momenteel gelden er voor het voortgezet onderwijs, naast de algemeen geldende 
hygiënemaatregelen, geen specifieke coronamaatregelen. Vanaf 25 september is het dragen 
van een mondneusmasker niet meer verplicht in de school en/of tijdens onderwijsactiviteiten 
en mag ook de anderhalvemeterregel in de school en/of tijdens onderwijsactiviteiten 
losgelaten worden. Uiteraard staat het eenieder vrij wel een neusmondmasker te dragen en 
afstand te houden. 
 
In een vorige update deelden we de algemeen geldende hygiënevoorschriften, we willen 
jullie adviseren deze te allen tijde na te leven en besmetting en/of quarantaine te melden bij 
onze verzuimcoördinator Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uitstel voorlichtingen, beleefdagen en doe-middagen in november 
In verband met de oplopende coronabesmettingen en de gevolgen daarvan, vinden de 
scholen van OVO Fryslân-Noord het onverantwoord om op dit moment voorlichtingen en 
doemiddagen te organiseren.  
 
Ook wij van !mpulse Kollum vinden het vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen voor de 
veiligheid en gezondheid van ons allen onverstandig om grote groepen leerlingen van groep 
(7 en) 8 en hun ouders/verzorgers in onze school te ontvangen.  
 
Daarom is het besluit gevallen om onze doemiddagen en voorlichtingsavonden op 17 en 25 
november af te gelasten en de inschrijving hiervan stop te zetten.    
 
Wat vinden we dit jammer. We hadden al die kids van groep (7 en) 8 en hun 
ouders/verzorgers graag ontmoet en kennis laten maken met onze mooie school!   
 
Mochten de coronamaatregelen het toelaten, hopen we op donderdag 16 december 2021 en 
woensdag 12 januari 2022 de doemiddagen en voorlichtingsavonden te kunnen organiseren. 
De inschrijving hiervoor gaat woensdag 1 december van start.  

 
Settingpresentaties 
Afgelopen maandag presenteerden onze toppers van leerjaar 1 en 2 hun zelfontworpen 
fitnessapparaat aan hun medeleerlingen, het team van !K, hun ouders/verzorgers en andere 
gasten tijdens een heus fitnessevent. Wat een enorm sportief spektakel! En wat een pracht 
eindproducten als resultaat van een week knalhard werken.  
 
Afgelopen dinsdag is de Setting afgerond met het inleveren van het (proces)verslag. 
Inmiddels is de Setting beoordeeld en zijn de cijfers zichtbaar in SOMtoday. 
 
Gezien de versoepeling van de coronamaatregelen binnen het voorgezet onderwijs met 
ingang van 25 september – zie hierboven-, vonden wij het ten tijde van de Setting nog 
verantwoord om thuisfronten, volgens traditie, uit te nodigen bij de Settingpresentaties. 
Want wat hebben we jullie als ouders/verzorgers in onze school gemist, de afgelopen 
anderhalf jaar. En wat vinden we het van groot belang om jullie te betrekken bij al het moois 
dat er op !mpulse Kollum gebeurt! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fijn dat jullie in zo’n grote getale het proces van de Setting en de prachtige eindproducten 
van onze leerlingen kwamen bewonderen en uitproberen. Dat voelde goed!  
 
We willen wel eerlijk toegeven dat we niet hadden gerekend op zó’n enorme opkomst. Dit 
betekende voor ons flink improviseren. Ook op het gebied van het faciliteren in de 
mogelijkheid tot het (kunnen) houden van anderhalve meter afstand van elkaar. We zijn ons 
hiervan bewust en nemen dit punt mee in de evaluatie van de deze Setting – en maken de 
transfer naar andere te organiseren onderwijsactiviteiten. 
 
We hopen dat jullie net zo genoten van de Setting als wij dat deden! Wij zijn super trots op 
onze leerlingen van leerjaar 1 en 2! 
 



 
Vakwerktijd studievaardigheden 
We starten komende week met het aanbieden van workshops studievaardigheden tijdens 
vakwerktijd. Deze workshops worden aangeboden door collega’s van het zorgteam. Je kunt 
je via SOMtoday inschrijven voor deze workshops wanneer je begeleiding en/of hulp kunt 
gebruiken bij de volgende onderdelen: 
  
• Plannen en organiseren van het schoolwerk. 
• Hulp bij het leren leren van schoolwerk. 
• ICT vaardigheden binnen Office 365 (Bijvoorbeeld het gebruik van Word bij het maken van 

een verslag of het maken van een presentaties in PowerPoint). 
   
Tijdens Kring wordt door de coach aandacht besteed aan de inschrijving voor vakwerktijd in 
het algemeen en vakwerktijd studievaardigheden in het bijzonder. 
 
Tijdens de eerste voortgangsbespreking inventariseert het team van !mpulse Kollum voor 
welke leerlingen een vaste leerlijn studievaardigheden helpend en nuttig kan zijn. Deze 
leerlingen worden op wekelijkse basis 1 uur door ons ingedeeld bij 1 van de workshops 
studievaardigheden. Het andere uur vakwerktijd blijft dan open voor open inschrijving bij 
een vak of workshop naar keuze. 
 

 
 
Voortgangsbespreking en 15-minutengesprekken 
Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel 
mogelijk kunnen ondersteunen wanneer er iets aan de hand is, organiseren we verschillende 
bijeenkomsten met het team waarin we leerlingen bespreken. 
 
Op woensdagmiddag 24 november en vrijdagochtend 26 november gaat het team van 
!mpulse Kollum met elkaar in gesprek over het welzijn, de prestaties en de voortgang van al 
onze leerlingen tijdens de periodieke voortgangsvergadering. Meer dan ooit is het nu van 
belang om de voortgang van onze leerlingen goed in beeld te hebben en onze leerlingen 
perspectief en kansen te bieden.  
 
Wanneer het team dit nodig acht, nodigt de coach leerlingen en hun ouders/verzorgers uit 
voor een 15-minutengesprek om de uitkomsten van de vergadering te delen en samen 



 
afspraken te maken voor de komende periode. Ouders/verzorgers en leerlingen die dit 
betreft, ontvangen hiervoor naar aanleiding van de voortgangsbesprekingen een uitnodiging 
via de e-mail. 
 
Tijdens Kring is of wordt deze voortgangsbespreking door de coaches met alle leerlingen 
voorbereid. Ook vragen we jullie samen thuis deze voortgangsbespreking voor te bereiden 
door middel van het invullen van een zelfanalyse. Dit document hebben we bijgevoegd als 
bijlage bij de e-mail. De ingevulde zelfanalyse vormt de gespreksleidraad tijdens het 15-
minutengesprek tussen leerling, coach en ouders/verzorgers. 
 
We stellen ouders/verzorgers en leerlingen zelf ook in de gelegenheid om zo’n gesprek met 
de coach aan te vragen. Hierover ontvangen jullie binnenkort een uitnodiging.  
 
De 15-minuten- gesprekken vinden plaats op woensdag 1 december vanaf 17.00 uur. 
Gezien de huidige coronamaatregelen zullen deze 15-minutengesprekken online en via 
Teams plaatsvinden. Informatie hierover volgt! 
 
Petmannen in de kantine 

Je kunt er bijna niet omheen; in onze kantine staan 
twee grote gele en opvallende ‘Petmannen’. Hierin 
kun jij je kleine petflesjes, waar tegenwoordig 
statiegeld op zit, fijn en duurzaam in kwijt. Dat is 
een stuk chiller dan ze in de container (of op de 
grond) deponeren.  
 
Waarom? Op deze manier kunnen we het statiegeld 
sparen voor een nader te bepalen ‘goed doel’.  
 
De Petman krijgt nog een mooie wikkel om z’n buik. 
We gaan Judith en Marrit  - en de kunstdocenten van 
het LCK - vragen hier een creatieve opdracht van te 
maken – waarbij de mooiste en origineelste wikkels 
een fijne plek om de buik van de Petman krijgen. 
Misschien die van jou? Een leuke workshop voor in 
de Communityweek/TalentweekXXL, wellicht? 

 
Verkeerslessen leerjaar 2 
De schooldag begint en eindigt op de weg naar school toe. Omdat we als school uiteraard 
willen dat iedereen aan het einde van de dag veilig thuiskomt, besteden we regelmatig 
aandacht aan verkeersveiligheid. In dat licht worden op Campuss Kollum komende week 
verkeerslessen gegeven aan leerjaar 2.  De thema’s die tijdens de verkeerslessen aan de orde 
komen zijn waarnemen en afleiding. 



 
Tijdens deze interactieve verkeerslessen ligt het accent op het zelf laten ervaren en 
beargumenteren waarom bijvoorbeeld telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is. Hierbij 
wordt gewerkt met beeld- en filmmateriaal, stellingen en experimenten. Risico inschatten, 
gevaarherkenning en bewustwording van eigen verkeersgedrag staan dan centraal. 
 
Planning periode 2 
In de planning hieronder delen we de highlights van periode 2. Met rood de wijzigingen ten 
opzichte van vorige week. De volledig jaarplanning 2021/2022 is inzichtelijk via onze 
website 
 
We wensen jullie een fijn weekend. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
Groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 

Periode 2 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 
Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Periode  2 
45 
8-12 
nov 

 Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
 
Setting- 
presentatie  
10.10 uur 
Johannes 
Bogermanstraat 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
 

  Scholenmarkt 
4T vanaf 10.45 
uur  
 
Teamochtend 
leerlingen vrij 
tot 12:30 
(m.u.v. 4T) 

 
 

46 
15-19 
nov 

    Doemiddag  
13.00-15.30 
Voorlichtings- 
avond  
19.00-21.00  

  
 

47 
22-26 
nov 

    Voortgangs-
bespreking 
periode 1 
Leerlingen vrij 
na 12.05 uur 

Doemiddag  
13.00-15.30  
Voorlichtings-
avond  
19.00-21.00  
Excursie world 
press photo 
4HV 

Voortgangs-
bespreking 
periode 1 
Leerlingen tot 
12.30 uur vrij 
 
 
 



 
 
 

48 
29 nov 
– 3 dec 

Afname 
CITOVAS 
3HV 

  Ouder-
leerling-
coach-
gesprekken 

Vakwerktijd 
vervalt  

Sinterklaas-
viering in de 
Kringen 
14.10 – 16.05 

49 
6–10 
dec 

  
 

  
 
 

  

50 
13–17 
dec 

 
 

   
 
 

Doemiddag 
13.00 – 15.30 
Voorlichtings-
avond 
19.00 – 21.00 

 

51 
20-24 
dec 

Community
/TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
Stage 

Community/ 
TalentXXL 
Kerstgala 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

52 
27-31 
dec 

 
 

Kerstvakantie 

1 
3-7 jan 

 
 

Kerstvakantie 

2 
10-14 
jan 

 Teamdag 
Leerlingen vrij 

 Doemiddag 
13.00 – 15.30 
Voorlichtings-
avond 
19.00 – 21.00 

Toetsweek 
34T, 456HV 

Toetsweek 
34T, 456HV 
 

3 
17-21 
jan 

Setting lj1&2: 
Frysk & 
Kunst 
Profilerings-
week 3HV 
Techniek & 
Natuur  

Toetsweek 34T, 
456HV/ 
Setting lj1&2/ 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting 
lj1&2/ 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting lj1&2/ 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting lj1&2/ 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting lj1&2/ 
Profilerings-
week 3HV 

4 
24-28 
jan 

  
 
 

    

5 
31 jan – 
4 feb 

    Open dag 
18.30 – 21.00 
 
Herkansing  
P1 en P2 

 

 


