
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Vlak nadat we de laatste nog verwachtingsvolle update in jullie postvak lieten vallen, 
kwamen de eerste signalen binnen dat er ingrijpende aanpassingen van het coronabeleid 
voorbereid werden in vervolg op het uitgebrachte OMT-advies. 
 
Inmiddels is wel duidelijk dat met ingang van vanochtend 05.00 uur vanochtend een 
lockdown geldt.  
 
Het kabinetsbesluit betekent dat VO-scholen hun deuren de komende week moeten sluiten, 
met uitzondering voor het afnemen van schoolexamens en leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte – op !mpulse Kollum gaat dit om leerlingen die een 
maatwerktraject volgen.  
 
Alhoewel we de richtlijnen van de overheid steunen en respecteren, doet dit wel degelijk 
iets met ons. We begrijpen ook dat het voor onze leerlingen en hun thuisfronten niet niks is.  
 
We moeten snel schakelen. En dat kunnen we op !K. 
 
We vinden het ontzettend jammer dat we onze geplande TalentweekXXL moeten afgelasten.  
In dat licht lijkt het ons ook niet wenselijk en zinvol om te schakelen van een pracht van een 
TalentweekXXL boordevol leuke, creatieve workshops naar een week waarin volop online 
vaklessen worden aangeboden.  
 
We gaan voor de komende week op zoek naar een vorm van onlineonderwijs waarin we het 
kalenderjaar nuttig en prettig kunnen afsluiten in verbinding met elkaar en waarin we onze 
bovenbouwleerlingen gedegen kunnen voorbereiden op de naderende toetsweek. 
 
We nemen jullie in deze update mee in onze (premature) plannen voor komende week. 
Lezen jullie met ons mee? 
 

• Het team start morgenochtend met een organisatieochtend. Dat betekent dat alle 
onderwijsactiviteiten morgen tussen 08.30 uur en 12.30 uur komen te vervallen. 

 
• We nodigen onze leerlingen morgen tussen 09.00 uur en 10.00 wel op school uit om 

hun kluisje leeg te halen en/of andere spullen op te halen. Dat kan, gezien de 
geldende maatregelen alleen op dit tijdstip.  
 

• Dinsdagochtend starten we in alle leerjaren met een online Kring waarin we het 
programma van de komende week met de leerlingen bespreken. 
 

• Alle talentworkshops die in het rooster staan, komen te vervallen – met uitzondering 
van VWT, SWT en PWS. 
 

• Vakwerktijd, studiewerktijd en de workshops rond het profielwerkstuk gaan vanaf 
maandagmiddag 12.30 uur online door. Deze activiteiten zijn al opgenomen in het 
rooster van leerlingen uit leerjaar 3T, 4T, 4HV, 5HV en 6V. Morgenochtend zetten we 
deze activiteiten om naar online ‘lessen’ waarop onze leerlingen kunnen inloggen. 



 
Immers, na de kerstvakantie staat er voor deze leerlingen een toetsweek gepland. 
We vinden het van belang onze leerlingen daar gedegen op voor te kunnen bereiden. 
Heb jij je nog niet (voldoende) ingeschreven voor VWT en SWT? Dat kan alsnog. 
Doen! 
 

• We bieden komende week voor al onze leerlingen online Kringen, vakwerktijd en 
studiewerktijd aan. Morgen in de loop van de ochtend zullen deze 
onderwijsactiviteiten - ook in het rooster van de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 - 
worden opgenomen. Dit betekent – zoals het nu staat – dat leerlingen gedeeltelijk 
hun eigen online rooster naar behoefte en interesse kunnen samenstellen. 

 
• Voor onze bovenbouwleerlingen geldt dat de geplande inhaalmomenten voor de 

toetsen fysiek door mogen gaan op school. Heb jij je ingeschreven voor zo’n 
toetsmoment, dan kom je op het geplande moment naar school om je toets te 
maken.  
 

• De geplande inhaalmomenten voor toetsen voor leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3HV 
komen te vervallen. 
 

• Voor leerlingen die een maatwerktraject volgen geldt dat we hen een aangepast 
programma op school mogen aanbieden. Deze leerlingen worden hierover door 
middel van een aparte mailing geïnformeerd. 
 

• De komende week zullen de coaches online coachgesprekken inplannen met alle 
leerlingen. 
 

• De geplande online ouderavond voor leerjaar 3 m.b.t. profielkeuze gaat 
dinsdagavond door. 
 

• Het team van !K zet morgenochtend alles op alles over te schakelen op een 
aangepast online programma. Morgen in de loop van de middag berichten we jullie 
middels een update over de precieze gang van zaken.  
 

• We willen jullie vragen om zorgen over het welzijn van leerlingen te delen met de 
coach.  
 

• Ook online en op afstand staat het team van !mpulse Kollum komen de week voor 
alle leerlingen klaar. 
 

We zijn voornemens om er ondanks alles een goede, nuttige en bijzondere week van te 
maken op !mpulse Kollum waarin we met elkaar in verbinding blijven. 
 
Morgen volgt er een nieuwe update. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van !mpulse Kollum 
Bea Kroeze 


