
 
Beste update-abonnees, 
 
Het aantal coronabesmettingen loopt, ook op de Campus Kollum, in snel tempo op. Flink wat 
leerlingen en 1 teamlid zijn afgelopen week – buien school(tijd)- besmet geraakt met het 
coronavirus en zijn daarom in quarantaine. Daarnaast is een aantal leerlingen in quarantaine 
omdat een huisgenoot positief getest is. 
 
Het kabinet heeft benadrukt dat een goede naleving van de (basis-)maatregelen cruciaal is 
om het aantal besmettingen omlaag te brengen en strengere maatregelen tijdens de 
winterperiode te voorkomen.  
 
We kijken dan ook gespannen uit naar de persconferentie van vanavond. Mochten de 
maatregelen voor het voortgezet onderwijs aangepast worden, brengen we jullie daarvan en 
de mogelijke consequenties voor ons onderwijs(proces) na het weekend op de hoogte. 
Fingers crossed. 
 
Concreet betekent dit dat er deze week voor het voortgezet onderwijs een extra uitwerking 
van de basismaatregelen die al gelden is verschenen: 
o Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het 

belang van leerlingen op school moeten zijn.  
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.  

 
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. 

  
Daarnaast gelden voor iedereen de basismaatregelen: handen wassen, binnenruimtes 
ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en bij klachten testen 
en thuisblijven. Voor personeel en leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt het dringende 
advies om 2 keer per week preventief een zelftest te gebruiken. De zelftesten zijn gratis bij 
de balie van Campus Kollum af te halen.  
 
Deze maatregelen hebben een flinke impact op het verzuim van zowel leerlingen als 
teamleden en dus ook op in inrichting en uitvoering van ons onderwijs(proces) en vragen om 
flexibiliteit van team, leerlingen en ouders/verzorgers.  
 
Deze nieuwe situatie zorgt voor langere afwezigheid en ook voor meer en voor vaker pas op 
het laatste moment gemaakte roosterwijzigingen. Inmiddels heeft er een aantal lessen online 
plaats moeten vinden en hebben leerlingen in sommige gevallen te maken met meer 
keuzewerktijd. Dat maakt ook dat het des te belangrijker is om altijd een device (laptop) en 



 
oortjes mee te nemen naar school om voorbereid te zijn op niet vooraf aankondigde lesuitval 
en/of online lessen.  
 
We rekenen hierbij op jullie begrip. 
 
Over het hybride en/of online aanbieden en volgen van lessen maakten we als team 
afspraken. Omdat het hier veelal om maatwerk gaat, worden deze maatwerkafspraken met 
iedere besmette of afwezige leerling besproken en aangepast aan de behoefte van zowel het 
team als de leerling. De basisregel is: een leerling die thuis in quarantaine is, laat via een 
klasgenoot aan de docent weten dat hij of zij de les online wil volgen.  
 
We zijn positief en flexibel ingesteld op !K, dat betekent dat we ondertussen vol passie en 
met flink wat energie doorgaan met het maken van plannen en het organiseren van !mpulse 
Kollum eigen projecten, zoals de buitenlandreis (Global) voor leerjaar 4, 5 en 6 (eind 
februari/begin maart 2022), de tweede Settingweek en Profileringsweek van dit schooljaar 
(januari 2022) en de TalentweekXXL die in de laatste schoolweek van dit kalenderjaar 
plaatsvindt. Vanochtend ontvingen jullie een uitgebreide mailing over deze TalentweekXXL. 

 

 
Global 2022 
De afgelopen tijd hebben we ons volop beziggehouden met het opstarten van ‘Global’, de 
meerdaagse (buitenland)reis van !mpulse Kollum.  
 
Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen contextrijk 
onderwijs aanbieden en hen – ook letterlijk - over grenzen heen leren en laten kijken.  
Binnen het huidige pakket aan coronamaatregelen voor het voortgezet onderwijs en met de 
recente ervaring van de Berlijnreis met 3HV, denken we zo een reis in het vroege voorjaar 
van 2022 veilig en verantwoord te kunnen organiseren Mochten de corona-omstandigheden 
wijzigen, toetsen we e.e.a. aan de dan geldende protocollen. Uiteraard nemen we onze 
leerlingen en hun ouders/verzorgers in dit traject mee. 
 
In eerdere jaren vond onze Globalreis plaats in leerjaar 4 in september. Het afgelopen 
schooljaar is Global door corona helaas niet doorgegaan. Daarom organiseren wij dit 



 
schooljaar een Global-editie voor zowel leerjaar 4, 5 en 6. Deze reis vindt plaats in week 9 
(tussen 28 februari en 4 maart 2022) en zal vier dagen duren.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bestemming varieerde in het verleden: zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld een 
bezoek gebracht aan Londen, Berlijn, Barcelona en Lissabon. De reis wordt voor een deel zelf 
door de leerlingen georganiseerd. Tijdens de reis worden natuurlijk de highlights van 
desbetreffende bestemming bezocht en voeren de leerlingen ook zelf opdrachten uit. In de 
praktijk blijkt dat het zich zelfstandig kunnen redden in een (buitenlandse) stad een uniek 
leermoment is en bovendien is het een ervaring die niemand ooit nog zal vergeten.  
 
Daar waar wij voorheen één verre bestemming aanboden grijpen we nu de kans aan om 
meerdere en verschillende reizen aan te bieden. Dit zodat er voor iedere leerling een 
passende bestemming wordt aangeboden. 
 
Agelopen maandagavond hebben we onze plannen gedeeld met leerlingen en 
ouders/verzorgers van leerjaar 4, 5 en 6 en was er ruimte voor vragen. Deze week maakten 
de leerlingen een keuze uit de verschillende bestemmingen (Ardennen, Barcelona en 
Athene). De komende weken pakken we de concrete invulling van Global op. We kijken 
enorm uit naar onze Globalreis: we zijn voornemens hier een onvergetelijke ervaring voor 
iedereen van te maken!  
 
Bezoek World Press Photo 2021 
Op donderdag 25 november bezochten onze leerlingen van havo/vwo 4 in de Synagoge in 
Groningen de indrukwekkende tentoonstelling World Press Photo 2021 – in het kader van het 
programma van de vakken maatschappijleer, Nederlands en kunst. 
  
We keken naar foto’s en maakten kennis met een wereld aan verhalen erachter. Door samen 
naar beelden te kijken maken we maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar en willen we 
de discussie openen over nu en de toekomst. 
 
Wat een bijzonder interessante middag, kijk maar! 
  



 

 
 
Afname CITO VAS-3 in leerjaar 3HV 
Om ervoor te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo 
passend mogelijk kunnen begeleiden, maken we ook gebruik van een aantal testen en 
toetsen.  
 
In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen de digitale toetsen van het Cito Volg-
en Adviessysteem (VAS): Nederlands taalverzorging, Nederlands Leesvaardigheid en 
woordenschat, Engels leesvaardigheid en woordenschat, rekenen en wiskunde.   
 
Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december wordt de Cito VAS-3 
toets afgenomen in leerjaar 3HV. De toetsen staan opgenomen in het actuele rooster in 
Somtoday. Voor deze toetsen hoeven de leerlingen zich niet voor te bereiden, de toetsen 
meten de actuele kennis en vaardigheden.  



 
 
De leerlingen maken de toetsen op hun eigen device. Ook spraken we af dat onze leerlingen 
een boek meenemen om lekker in te lezen als ze binnen de tijd klaar zijn met een toets. 
 
Het is van groot belang dat de leerlingen de toetsen serieus en naar hun beste kunnen 
maken, zodat de resultaten een reëel beeld van het niveau laten zien. Aan de hand van de 
analyse van de toetsen krijgen we inzicht in het niveau van de leerling. De uitkomst van deze 
toetsen gebruiken we voor het volgen, begeleiden en (extra) ondersteunen van onze 
leerlingen. Ook tijdens de voortgangsbespreking en de overgangsbespreking worden de 
scores van deze toetsen meegenomen in de besluitvorming en determinatie van de 
leerlingen.   
  
Planning periode 2 
In de planning hieronder delen we de highlights van periode 2. In rood de wijzigingen ten 
opzichte van vorige week. De volledige 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 

 Voorlichtings-
avond Global 
leerjaar 4,5,6 

 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 
CITO-VAS 
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 

Talentweek
XXL 
 

TalentweekXXL 
 

TalentweekX
XL 
Online 
ouderavond 
leerjaar 3   
LOB 

TalentweekXXL 
 

TalentweekXXL 
 

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 
Ouderavond 
profielkeuze 
leerjaar 3 
19.00 – 20.00 
 

Toetsweek 
34T, 456HV 
 

3 
17-21 
jan 

Setting lj1&2: 
Frysk & 
Kunst 

Toetsweek 34T, 
456HV/ 
Setting lj1&2/ 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting 
lj1&2/ 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting lj1&2/ 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting lj1&2/ 

Toetsweek 
34T, 456HV/ 
Setting lj1&2/ 



 
Profilerings-
week 3HV 
Techniek & 
Natuur  

Profilerings-
week 3HV 

Profilerings-
week 3HV 

Profilerings-
week 3HV 

Profilerings-
week 3HV 

Profilerings-
week 3HV 

4 
24-28 
jan 

  
 
 

    

5 
31 jan – 
4 feb 

    Open dag 
18.30 – 21.00 
 
Herkansing  
P1 en P2 

 

 


