
 
Beste update-abonnees, 
 
We hopen dat jullie – ondanks alles toch - volop hebben genoten van een heerlijke 
kerstvakantie en dat jullie fris, fruitig, uitgerust en opgeladen het jaar 2022 kunnen starten. 
 
We kijken ernaar uit om al onze leerlingen vanaf morgen weer te ontmoeten in de Campus 
Kollum! Hoe fijn dat we weer naar school mogen en ons onderwijsproces live vorm kunnen 
geven. Dat doet ons heel goed! 
 
Het kabinet heeft op 3 januari jl. wel benadrukt dat het open van de scholen (alleen) 
mogelijk is met inachtneming van het al geldende protocol. 
 
Concreet betekent dit het volgende: 
o Alle volwassenen houden, daar waar het kan, 1,5 meter afstand van elkaar; 
o Bij bewegingen wordt een mondneusmasker gedragen; in de klas mag het masker af. 
o Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het 

belang van leerlingen op school moeten zijn – vergaderingen vinden online en vanuit huis 
plaats. 

o Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan; 
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: regelmatig 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.  
 
Corona en bovenstaande maatregelen hebben nog steeds 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.  
 
Vrijdagavond 14 januari volgt weer een persconferentie. In een volgende update die na het 
weekend verschijnt, delen we ook de eventuele consequenties voor ons onderwijs met jullie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens team !mpulse Kollum 
 
Bea Kroeze 
 


