
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
 
We hebben te maken met een harde lockdown. Met ingang van vandaag zijn alle 
schoolgebouwen ‘gesloten’ en dat blijven ze in ieder geval tot en met 9 januari 2022. Dat 
betekent nogal wat, ook voor onze leerlingen, hun thuisfronten en het team van !K.  

We schreven gister al dat we de richtlijnen van de overheid steunen en respecteren. Dat 
neemt natuurlijk niet weg dat we het ontzettend jammer vinden dat we alle toffe 
activiteiten van de TalentweekXXL moeten annuleren en (de meeste van) onze leerlingen 
niet meer live kunnen ontmoeten in 2021. 

Dat voelt niet goed, het is heel hard balen, goed slikken, flink schakelen, kwestie van 
omdenken, flexibel zijn en over tot online actie en onderwijs! 
 
We hebben er meer dan het volste vertrouwen in dat we er samen, grotendeels online, @!K 
een mooie en bijzondere laatste schoolweek van 2021 van kunnen maken.  
 
Het team van !K heeft gisteren en vandaag alles op alles gezet om – vanuit onze visie op 
onderwijs en vanuit de richtlijnen van de overheid - te komen tot een alternatief en online 
onderwijsprogramma voor komende dagen.  
Donderdagmiddag – na de afsluitende online Kring - start de kerstvakantie voor al onze 
leerlingen. 
 
Uitgangpunten alternatief onderwijsprogramma 
§ We vinden het belangrijk dat we deze week (online) met elkaar in verbinding blijven 

door middel van coaching, Kring en begeleide vak- en studiewerkijd. 
§ We bereiden onze bovenbouwleerlingen gedegen voor op de naderende toetsweek. 
§ We bieden leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een begeleide plek op 

school. 
§ We bieden leerlingen uit de bovenbouw de gelegenheid om hun inhaaltoetsen 

(schoolexamens) op school te maken. 
 
We nemen jullie in deze update graag vanuit bovenstaande uitgangspunten mee.  
Lezen jullie in een minuut of 5 met ons mee?  
 
Kring 
We starten morgenochtend in alle klassen tussen 08.30 uur en 09.20 uur met een online 
opstartkring. In die Kring is ruimte voor het gesprek en het delen van ervaringen en nemen 
de coaches de leerlingen mee in en bereiden hen voor op het programma van de komende 
week.  
 
We sluiten deze laatste schoolweek van 2021 donderdagmiddag vanaf 15.15 uur in alle 
klassen ook weer af met een afsluitende Kring. Coaches en leerlingen kiezen voor deze Kring 
samen een invulling die bij hen past. 
 



 
Deze Kringen zijn opgenomen in het rooster van SOMtoday. De online Kring is te bereiken 
via Itslearing – vak – Kring – link ‘Neem deel aan Microsoft Teams Meeting’. 
 
Coaching 
Alle coaches nemen deze week online en via Teams contact op met alle leerlingen voor een 
online coachgesprek. Natuurlijk kun je ook altijd zelf contact opnemen met je coach via 
Teams als er vragen of onduidelijkheden zijn. We verwachten van leerlingen dat ze tot en 
met donderdag op schooltijden bereikbaar zijn via Teams. 
 
Vakwerktijd (en studiewerktijd) en het profielwerkstuk 
Tussen dinsdag 09.20 uur en donderdag 15.15 uur staat er voor alle leerlingen vakwerktijd 
en voor bovenbouwleerlingen ook studiewerktijd in het rooster. Daarnaast is er voor de 
leerlingen van 4T en 5H een workshop profielwerkstuk aangemaakt. 
 
Bovenbouwleerlingen vakwerktijd en studiewerktijd 
Voor onze bovenbouwleerlingen geldt dat ze zich vorige week al hebben ingeschreven voor 
(een flink aantal uren) vakwerktijd en studiewerktijd – als onderdeel van de TalentweekXXL. 
Deze vakwerktijd en studiewerktijd hebben we omgezet naar online lessen vakwerktijd en 
studiewerktijd. Wil jij je nog inschrijven voor (andere momenten) studiewerktijd of 
vakwerktijd? Doen! Inschrijven kan via jouw rooster in SOMtoday. 
 
Doel van de vakwerktijd en studiewerktijd: je onder begeleiding van je docenten optimaal 
voorbereiden op de toetsweek die na de kerstvakantie start. Je kunt bijvoorbeeld vragen 
stellen over de toetsstof, samen oefenen, om uitleg op specifieke onderdelen vragen, tips 
krijgen over de studie-aanpak en de belangrijke items nog een keer samen doornemen en/of 
eventuele achterstanden wegwerken.  
 
Profielwerkstuk 
Voor de leerlingen van 4T en 5H staat er ook een workshop PWS in het rooster waarvoor alle 
leerlingen van 4T en 5H zich – als het goed is - in hebben geschreven. Heb je dat nog niet 
gedaan? Alsnog doen! Tijdens deze workshop nemen Femke en Remco je mee in de 
wondere wereld van het PWS en krijg je tijd en ruimte om vragen te stellen, te sparren, te 
overleggen en aan je PWS te werken. 
 
Onderbouw vakwerktijd 
Voor alle leerlingen van de onderbouw is voor alle vakken en/of leergebieden vakwerktijd 
aangemaakt. We vragen alle leerlingen zich in te schrijven voor vakwerktijd en op die manier 
hun eigen online rooster samen te stellen. 
 
Doel van de vakwerktijd: onder begeleiding van je docent werken aan het vak of leergebied, 
eventuele achterstanden wegwerken, vragen stellen, extra uitleg krijgen, samen oefenen en 
tips krijgen over studie-aanpak.  
 
Deze vakwerktijd is opgenomen in het rooster van SOMtoday. Je schrijft je in voor 
vakwerktijd via SOMtoday.  



 
De online vakwerktijdlessen zijn te bereiken via Itslearing – vakwerktijd onderbouw – 
vakwerktijd (vak en docent) – link ‘Neem deel aan Microsoft Teams Meeting’. 
 
Morgenochtend tijdens Kring wordt aan bovenstaand proces uitgebreid aandacht besteed 
door de coach en is er alle ruimte voor het stellen van vragen en het samenstellen van je 
eigen online rooster. 
 
Een les volgen op afstand 
Voor sommige leerlingen en hun ouders/verzorgers is het krijgen en volgen van online 
onderwijs op !mpulse Kollum nieuw, daarom schreven we voor onze leerlingen (en hun 
ouders/verzorgers) een handleiding: ‘Een les volgen op afstand’. Dit document hebben we in 
de bijlage van deze e-mail toegevoegd. In deze handleiding hebben we alles wat je moet 
weten over het volgen van online lessen op !mpulse Kollum opgenomen. We willen jullie 
vragen deze handleiding voorafgaand aan de eerste online lessen samen thuis goed door te 
nemen en alvast eens even te oefenen met inloggen (via Itslearning) in de online 
leeromgeving en de lessen.  
 
Devices 
We gaan er, gezien het principe van ‘bring your own device’, vanuit dat al onze leerlingen 
beschikken over een device met een camera en microfoon. Mocht het zo zijn dat je thuis 
niet beschikt over een device met een camera en microfoon, laat het dan alsjeblieft weten – 
we zoeken dan samen naar een oplossing. Schroom dan niet en neem contact op met je 
coach.  
 
Tip: Installeer alvast de Microsoft Teams-app op zowel je device als op je telefoon – zo ben 
je goed voorbereid om online lessen te volgen en bereikbaar voor je coach en andere 
teamleden.  
 
Inhaaltoetsen bovenbouw - schoolexamens 
Een flink aantal bovenbouwleerlingen heeft zich ingeschreven voor 1 van de momenten 
waarop inhaaltoetsen worden afgenomen en heeft de desbetreffende docent (van het vak 
waarvan de inhaaltoets wordt afgenomen) hiervan op de hoogte gesteld, zodat de toets 
klaargelegd kan worden. Op het moment dat jij je hebt ingeschreven voor het inhalen van 
een toets, verwachten wij jou op school voor het maken van je toets. In het rooster van 
SOMtoday is opgenomen in welke lokalen deze toetsen worden afgenomen. 
 
Inhaaltoetsen onderbouw 
De inhaalmomenten voor onderbouwleerlingen moeten helaas komen te vervallen. We 
pakken het inhalen van deze toetsen weer op wanneer de omstandigheden dat toelaten. 
 
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn benaderd door collega’s van het 
zorgteam. Voor deze leerlingen geldt dat zij welkom zijn op school en door de collega’s van 
het zorgteam worden begeleid. 
 
 



 
Vooruitkijken 
Het is op dit moment niet duidelijk hoe de wereld er na de kerstvakantie uitziet. We gaan er 
vooralsnog vanuit dat we na de kerstvakantie kunnen starten met ons reguliere 
onderwijsprogramma. Mocht op 3 januari tijdens de persconferentie blijken dat dit niet het 
geval is, gaan we natuurlijk over op plan B. We berichten jullie dan in de laatste week van de 
kerstvakantie wat dit voor jullie betekent.  
 
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Zit je ergens mee? Weet je het even niet meer? 
Schroom niet en neem contact op met de coach (van je zoon of dochter). 
 
Laten we met z’n allen ons uiterste best doen om er een mooie en bijzondere laatste 
schoolweek van 2021 van te maken! 
 
Groet van Bea Kroeze 
Namens team !K 
 
 
 


