
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medegebruikers van de Campus Kollum, 
 
De Sint is weer vertrokken naar Spanje en de kerstversiering en daarmee de kerstsfeer heeft 
zijn intrede gedaan in de Campus Kollum, de units en in het gebouw aan de Johannes 
Bogermanstraat. Nog 2 weken en we mogen even lekker uitrusten, genieten en opladen – 
dan is het kerstvakantie! Daar kijken we best wel naar uit.  
 
Neemt niet weg dat we er de komende twee weken nog voor de volle 100 punten voor gaan 
op !K!  
 
We sluiten het schooljaar volgens traditie af met een toffe week boordevol leuke, creatieve, 
betekenisvolle, interessante en originele workshops die worden aangeboden door teamleden 
en leerlingen! En dat met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Verder op in 
onze update lees je hier meer over. 
 
Corona 
We berichten de afgelopen weken al over de aangescherpte corona-maatregelen voor het 
onderwijs. We doen op !K en in de Campus Kollum ons uiterste best om de school en het 
gebouw een zo veilig mogelijke plek te laten zijn voor teamleden en leerlingen.  
 
We vragen daarom aan het team, leerlingen en ouders/verzorgers om de aangescherpte 
maatregelen en adviezen in acht te nemen en na te leven. Hieronder informeren we jullie nog 
een keer beknopt over deze aangescherpte maatregelen. 
 
Mondkapjes verplicht tijdens verplaatsingen 
Tijdens verplaatsingen in het gebouw zijn mondkapjes verplicht. In de klas mag het 
mondkapje af. 
 
Zelftesten  
Het is een dringend advies om twee keer per week een zelftest uit te voeren. 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: 
û Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het 

belang van leerlingen op school moeten zijn.  
û Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan; 
û Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 
û Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; 
û 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; 

û 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. 
 
Paarse vrijdag 
Tijdens maatschappijleer stelling nemen en discussiëren over pittige stellingen die gaan over 
Paarse vrijdag, in de Kring het gesprek met je klasgenoten aangaan over LHBTI, jezelf 
uitdossen met kleurrijke, paarse kleding, nagellak, schmink - en dan op de foto die je 
daarna plaatst op je socials #paarsevrijdag.  
Vandaag besteden we in de Campus Kollum uitgebreid aandacht aan Paarse Vrijdag, een dag 
waarop de hele school de steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit laat zien door 
paars te dragen.  
 
TalentweekXXL 
In eerdere updates berichten we jullie over onze TalentweekXXL. In de laatste week voor de 
kerstvakantie – van maandag 20 tot en met donderdag 23 december staat heel !mpulse 
Kollum in het teken van de TalentweekXXL.  
 
Tijdens deze TalentweekXXL ga jij aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van jouw 
talenten, kun jij je interesses verbreden & verdiepen, je oriënteren op je profielkeuze, en doe 
jij dingen waar jij blij van wordt of die helpend zijn. De link naar het boekje met de 
workshops die we aanbieden, vind je in de e-mail bij deze update. 
 

 
Leerjaar 1 en 2 
Voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 bieden we een breed arsenaal aan talentworkshops 
aan. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen in ieder geval 12 uren talentworkshops. 
Daarnaast staan er een aantal workshops – speciaal voor leerjaar 1 - al in het rooster van 
leerjaar 1 opgenomen. Wil je meer workshops volgen? Dat kan natuurlijk; je mag je voor 
meer workshops inschrijven!  



 
Leerjaar 3 en LOB 
De TalentweekXXL staat voor leerjaar 3T en 3HV ook in het teken van loopbaanoriëntatie en 
profielkeuze. In het rooster van leerjaar 3T en 3HV zijn een aantal LOB-workshops 
opgenomen waarin je volop wordt meegenomen in het proces rondom de naderende 
profielkeuze. De vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn drijfveren? 
Wat wil ik?  Wat en hoe kies ik? Staan hierin centraal. Op deze manier kun je in het voorjaar 
heel bewust en weloverwogen je profiel en je keuzevakken kiezen.  
 
Wil je op woensdag op stage en lukt jou dat volgens de dan geldende coronavoorschriften? 
Dat mag. Lukt dat niet, dan hoeft het niet; dan ga je op een later moment op stage.  
 
Ouders/verzorgers- en leerlingenavond profielkeuze 
Op dinsdagavond 21 december nodigen we leerlingen samen met hun ouders/verzorgers 
van leerjaar 3 uit voor een interactieve online workshopavond over de naderende 
profielkeuze. Save the date! Een uitnodiging volgt. 
 
Leerjaar 3 t/m 6 
VakwerktijdXXL 
Naast de talentlessen zijn er in de TalentweekXXL voor leerjaar 3 t/m 6 een aantal uren 
VakwerktijdXXL opgenomen in het rooster ter ondersteuning bij en ter voorbereiding op de 
naderende toetsen (in de toetsweek). Alle leerlingen van leerjaar 3, 4, 5 en 6 kiezen 
minimaal 2 lesuren VakwerktijdXXL. Tijdens de VakwerktijdXXL ga je voor de vakken die je 
kiest samen met je docent aan de slag met de stof die binnenkort wordt getoetst. Wil je 
meer vakwerktijd kiezen? Dat kan! 

 
StudietijdXXL 
Daarnaast hebben we iedere dag een aantal uren StudietijdXXL opgenomen in het rooster. 
Tijdens deze StudietijdXXL kun jij in alle rust en stilte en onder begeleiding van een teamlid 
aan de slag met je schoolwerk en kun jij je ook op die manier voorbereiden op de naderende 
toetsen. Alle leerlingen van leerjaar 3 t/m 6 kiezen minimaal 2 lesuren StudietijdXXL.  



 
Wil je meer studietijd kiezen? Dat kan! Ben je leerling van leerjaar 1 of 2 en wil je 
StudietijdXXL kiezen? Dat kan! 
Tip: ga met je coach, vakdocenten en je thuisfront in overleg over wat voor jou de beste 
keuze voor deze VakwerktijdXXL en StudietijdXXL is! 
 
Inhaalmomenten  
Het is voor ons allemaal een bevlogen tijd geweest. Een flink aantal mensen moest 
noodgedwongen thuisblijven, ook wanneer er toetsen op het program stonden. Om je toch 
de gelegenheid te geven om alsnog te laten zien wat je in huis hebt hebben we in de 
afgelopen tijd inhaalmomenten georganiseerd. Dat was nog niet voldoende om iedereen te 
laten afronden, dus hebben we tijdens de Talentweek XXL nog vier momenten 
georganiseerd. Deze momenten zijn voor alle leerlingen toegankelijk. 
 
Heb je een of meerdere toetsen gemist dan doe je het volgende: 

û Je schrijft je in via Somtoday op het moment naar keuze. (Afhankelijk van de lengte 
van de toets kunnen er ook meerdere toetsen op hetzelfde moment gemaakt 
worden); 

û Je mailt jouw vakdocent met de mededeling dat jij op dat moment de toets inhaalt. 

Zonder jouw mail richting vakdocent ligt er geen toets voor je, dus deze stap is erg 
belangrijk! Mocht je nog vragen hebben, stel ze aan Wiebe of Jelle. 
 

 
Herhalingscursus reanimatie 
Alle leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 krijgen in de TalentweekXXL de herhalingscursus 
reanimatie aangeboden – het gaat hier om een verplichte workshop. Je schrijft je via 
SOMtoday voor één van deze workshops in. De herhalingscursus reanimatie wordt 
contextrijk en geheel coronaproof aangeboden. Meer informatie hierover vind je in de brief 
die als link bij deze e-mail is gevoegd. 
 



 
Kerstdiner 
Helaas kunnen we ook dit jaar het traditionele kerstgala niet organiseren. Op donderdag 23 
december sluit iedere klas daarom samen met de coach in de Kring de TalentweekXXL en het 
kalenderjaar af met een zelfgeorganiseerd (en coronaproof) kerstdiner tussen 15.15 uur en 
17.00 uur. Dit Kerstdiner en een voorbereidende Kring staan al in je rooster ingepland.  
 
Inschrijven 
Vanaf maandag 13 december 16.05 uur staan alle workshops in SOMtoday en kun jij je eigen 
rooster voor de TalentweekXXL gaan samenstellen. Dit doe je door je in te schrijven voor 
verschillende workshops.  
 
Portfolio 
Alles wat jij deze week leert en beleeft leg je vast in je digitale LOB-portfolio. Dat doe je 
door het portfolioformulier in te vullen na iedere workshop die je hebt gevolgd. Daarna load 
je ‘t op in je digitale LOB-portfolio. Natuurlijk maak je daarbij foto’s van alles wat je doet, 
leert en beleeft én van het eindresultaat van de workshops die je hebt gevolgd. In de Kring 
na de kerstvakantie wordt ook aandacht besteed aan jouw LOB-portfolio. 
 
De korte samenvatting 
Hieronder de korte samenvatting van de opzet van de TalentweekXXL in een handig 
schemaatje*. 
 
Leerjaar Talent-

workshops 
Vakwerktijd 
XXL 

LOB- 
workshops 

Studietijd 
XXL 

Kring & 
Kerstdiner 

Reanimatie 

 
1&2  

12 lesuren  
 

x x x 1+ 2 lesuren   x 

 
3T 

4 lesuren  2 lesuren Alle LOB-
workshops 

2 lesuren 1 + 2 lesuren  x 

3HV 4 lesuren 2 lesuren Alle LOB-
workshops 

2 lesuren 1 + 2 lesuren x 

4,5,6 6 lesuren  2 lesuren x 2 lesuren  1 + 2 lesuren  2 lesuren 
 

 
*Een lesuur is 50 minuten. We bieden workshops aan volgens de ons bekende roostertijden. 
*Dit is het minimale aantal. Wil je meer workshops kiezen? Doen! 



 
 
In de Kringen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de TalentweekXXL – in de breedste zin 
van het woord. Heb je vragen? Stel ze aan je coach. 
 
We gaan er, als het mag en kan, een prachtige laatste week van 2021 van maken op !mpulse 
Kollum! 
 
Tot zover onze update. 
Hieronder onze planning voor de komende weken en de beslisboom 12+. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
Met vriendelijke 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 
CITO-VAS 
3HV 

  Ouder-
leerling-
coach-
gesprekken 

Vakwerktijd 
vervalt  

Sinterklaas-
viering in de 
Kringen 
14.10 – 16.05 

49 
6–10 
dec 

  
 

  
 
 

 Paarse vrijdag 

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 
Ouders/ 
verzorgers & 
leerlingen 
avond lj3 
Profielkeuze 

Community/ 
TalentXXL 
Stage 

Community/ 
TalentXXL 
Kerstdiner 
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 

 

 



 

 


