
 
Beste update-abonnees,  
 
Het kabinet heeft op de persconferentie van afgelopen vrijdag een aantal versoepelingen in 
de coronamaatregelen aangekondigd. In dit pakket aan versoepelingen zijn geen 
veranderingen voor het voortgezet onderwijs opgenomen. Dit betekent dat we alle 
onderwijsactiviteiten blijven organiseren op de manier waarop we dat vanaf 10 januari 2022 
weer mogen doen.  
En dat doet ons goed.  
 
Tegelijkertijd weten we dat aantal besmettingen in de afgelopen weken hard is gestegen, 
ook binnen de Campus Kollum. Verschillende leerlingen en teamleden zijn besmet en/of in 
quarantaine met alle gevolgen van dien. 
 
Ook daarom vinden we het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je 
nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus 
zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. We zetten 
de basisregels daarom nog een keer voor jullie op een rijtje en zullen daar in de Kringen 
blijvend aandacht aan besteden.  

 
• Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen bij de GGD – volgens de beslisboom. 

Gratis zelftesten zijn af te halen bij de balie in de foyer. We raden je aan regelmatig (2x 
per week) een zelftest te doen.  

• Bij een positieve test blijf je thuis en vermijd je contact met anderen, ook als zij 
gevaccineerd zijn. Ook neem je contact op met onze verzuimcoördinator Irma de 
Bruine (idebruine@pj.nl).  

• 1,5 meter is een veilige afstand.  
• Draag een mondneusmasker tijdens bewegingen in de Campus. 
• Schud geen handen.  
• Was vaak en goed je handen en/of desinfecteer ze regelmatig.  
• Hoest en nies in je elleboog.  

 
Nieuwe beslisbomen corona 
Er zijn 2 nieuwe beslisbomen gepubliceerd:  
1. Beslisboom bij een besmetting in de klas voortgezet onderwijs. 
2. Beslisboom 12+ thuisbijven of niet? 
Deze beslisbomen hebben we onderaan deze update opgenomen. We willen jullie vragen 
volgens de beslisboom te handelen en bij ‘blijf thuis en laat je testen’ ook contact op te 
nemen met onze verzuimcoördinator Irma de Bruine. 
 
Settingweek  
Deze week is het Setting. En dat zie, hoor, voel, proef en ruik je! Onze leerlingen van leerjaar 
1 en 2 gaan tijdens deze bijzondere week aan de slag met een creatieve opdracht waarin 
kunst met taal wordt gecombineerd. De komende week wordt geleerd over de Friese natuur, 



 
wordt de kunst van het dichten eigen gemaakt en ontwerpen en maken onze leerlingen een 
uniek en eigen kunstwerk. 
 
Setting betekent: inspiratie opdoen, onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning 
maken, overleggen, organiseren, samenwerken, onderzoek doen – in en buiten de school – 
aan verslaglegging doen, evalueren, reflecteren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren 
aan je medeleerlingen, je ouders/verzorgers en andere belangstellenden. 
 
Het eindresultaat van deze Setting is een heuse kunstroute door Kollum – te bewonderen 
vanaf 21 januari om 11.00 uur.  Leerlingen plaatsen hun eigen gemaakte kunstwerk op een 
locatie in Kollum en dragen, tijdens het gezamenlijk bewandelen van deze route, hun Friese 
gedicht voor aan hun medeleerlingen en aan het team van !mpulse Kollum.  
 
We vinden het ontzettend jammer dat we, vanwege de huidige coronamaatregelen, het 
thuisfront en andere belangstellenden niet uit kunnen nodigen voor deze mooie route. Wel 
kunnen jullie natuurlijk op eigen wandelschoenen of fiets zelf op zoek gaan naar de 
prachtige kunstwerken van onze leerlingen. 
 
We gaan deze week volop aan de slag. Dus hup met de weekplanning, taken verdelen, 
overleggen, keuzes maken, discussiëren, je oriënteren op de Friese natuur, op de 
verschillende dichtvormen, inzicht krijgen in de invloed van kunst op taal en andersom, op 
excursie naar Leeuwarden om daar inspiratie op te doen, in mogelijkheden denken, 
uitproberen, je eerste schetsen uitwerken tot een prachtig kunstwerk en nog veel, heel veel 
meer. Wij hebben er zin in! 
 
Meer weten? Het Settingboekje vind je via de link in de e-mail.  
 
Toetsweek 
We wensen onze leerlingen van 3T, 4T, 4/5H en 4/5/6V deze week veel succes met de 
toetsen. Toi, toi, toi!  
 
Profileringsweek leerjaar 3HV 
Tijdens de tweede Profileringsweek van het schooljaar maken leerlingen van 3HV – in het  
kader van de naderende profielkeuze - uitgebreid en intensief kennis met de vakken die 
horen bij de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek. De vakken bewegen, sport 
& maatschappij (BSM), natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde staan komende week 
centraal.  
 
Er wordt tijdens de Profileringsweek aandacht besteed aan de volgende aandachtsgebieden: 
het vak en de omgeving, de toekomst, jouw talenten, het beroepsveld, het profiel, het 
eindexamen, de vak- en onderzoeksvaardigheden. Zo gaan leerlingen deze week aan de slag 
met verschillende opdrachten en proeven in het kader van biologie, natuurkunde en 
scheikunde, staan er een wiskundige escaperoom en een ‘exacte’ fietstocht op het program, 



 
worden de leerlingen van 3HV ondergedompeld in de theorie achter sporten en bewegen en 
gaan ze daarmee actief aan de slag.  
 
Leerlingen werken ondertussen aan een LOB-portfolio en bereiden daarmee zich voor op 
hun naderende profielkeuze.   
 
Jaaragenda 
Hieronder de jaaragenda tot aan de zomervakantie. Het gaat hier om een planning. 
Veranderingen worden in rood aangegeven. 
 
We gaan er weer een mooie en fijne week van maken op !K! 
 
Groet van Bea Kroeze 
Namens team !K 
 
 

Jaaragenda 
2 
10-
16 

 Teamdag 
Leerlingen vrij 

  Toetsweek 34T, 
456HV 

Toetsweek 34T, 
456HV 
 

3 
17-
21 
jan 

Setting lj1&2:  
Frysk & Kunst 
Profileringsweek 
3HV Techniek, 
Natuur & 
Gezondheid 
Toetsweek 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

4 
24-
28 
jan 

  
 
 

    

5 
31-
4 
feb 

   Doemiddag & 
Voorlichtingsavond 
groep 7 & 8 

Herkansing 
bovenbouw P1 en P2 

 
 
 

 
Periode 3 

6 
7-
11 
feb 

 Deadline cijfers P2 
09.00 uur 
 
 

   Voortgangs-
vergadering P2  
Leerlingen vrij 
Doemiddag groep 
7&8 

 
 
 

7 
14-
18 
feb 

  TalentdagXXL 
 
 
 

 Leerling-ouder-
coachgesprekken 

1ste Profielkeuze 
leerjaar 3 

8  Voorjaarsvakantie 



 
21-
25 
feb 

9 
28-
4 
mrt 

    Last minute walk-
in  
15.30-17.30 uur 
 

 
 
 
 

10 
7-
11 
mrt 

      
 
 
 

11 
14-
18 
mrt 

Setting lj 1 en 2: 
M&M & Wiskunde  
Profileringsweek 
3HV: Kernvakken. 
Toetsweek 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

12 
21-
25 
mrt 

 
 

Toetsweek 34T, 
456HV 

Toetsweek 34T, 
456HV 

Teamochtend 
LL vrij tot 12.30 

 
 
 
 

Definitieve 
Profielkeuze leerjaar 
3 

13 
28-
1 
apr 

 
 

    Deadline cijfers P3 
examenll 12:00 uur 
 

14 
4-8 
apr 

 
 

  Examenleerlingen 
Herkansing P3 

 Voortgangs-
vergadering 
P3 
Leerlingen vrij 

15 
11-
15 
apr 

 Sluiting 
examendossier 
examenleerlingen 

 Cijferlijst 
ondertekening 
examenleerlingen 

TalentdagXXL 
Deadline cijfers P3 
alle klassen 

Goede vrijdag 
Teamdag 
Leerlingen vrij 
 

 
 

Periode 4 

16 
18-
22 
apr 

    Voortgangs-
bespreking P3 
Leerlingen vrij 

 

 

17 
25-
29 
apr 

 
 

Meivakantie 

18 
2-6 
mei 

 
 Meivakantie 

19 
9-
13 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

   Leerling-ouder-
coach-gesprekken 
Start CSE 

 



 
20 
16-
20 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

     

21 
23-
27 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

  TalentdagXXL 
 

Hemelvaartdag De dag na 
Hemelvaart 
 

22 
30-
3 
jun 

 
 

     

23 
6-
10 
jun 

 
 

Tweede Pinksterdag Teamochtend 
LL vrij tot 12.30 uur 

 Uitslag Eindexamen 
tijdvak 1 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

24 
13-
17 
jun 

Setting lj 1 en 
2: T&T & 
Engels  
Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 2 
Toetsweek 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

25 
20-
24 
jun 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 2 
 

     

26 
27-
1 jul 

 
 

  Herkansing  
P3 en P4 

 Uitslag 
Eindexamen 
tijdvak 2 

27 
4-8 
jul 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 3 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 
Afsluitende BBQ 
 

Community/ 
TalentXXL 
Schoolreis 
Deadline SOM P4 

Teamdag 

28 
11-
15 
jul 

Teamweek 
 

Teamweek 
Overgangvergadering 

Teamweek 
Overgangsvergadering 

Teamweek Teamweek 
Boeken ophalen, 
rapporten uitdelen 
en afsluitende Kring 
vanaf 13.00 uur 
Uitslag Eindexamen 
tijdvak 3 

Teamweek 
 

29 
18 
jul 

 
Start 
zomervakantie 

     

 
 



 
 



 
 

Heb je zelf één of meer van de volgende klachten die passen bij corona?

- verkoudheidsklachten 
   (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
- hoesten
- verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
- benauwdheid
- plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

BESLISBOOM 12 jaar +
thuisblijven of niet?

Bedenk voor je begint: 
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; doorloop voor iedere persoon de boom apart.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving. 

Download de meest actuele versie van www.ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona.
6. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. 

Download de meest actuele versie van www.boink.info/beslisboom.
7. Kijk voor meer info ook op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine 

Ja

Nee 

Je hoeft niet 
thuis te blijven

JaNee

Ben je een nauw contact** van iemand met 
corona? Of heb je een notificatie gekregen 

via de CoronaMelder-app?

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor iedereen vanaf 12 jaar.
Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Bel dan een infectieziektenarts van de regionale GGD.
Bel bij overige vragen het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Of kijk voor meer info op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 24 december 2021. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK i.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Blijf thuis en 
laat je testen*

START 
Heeft iemand binnen je huishouden op dit moment 

of in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?

Ja

Blijf thuis en 
laat je testen

Nee

Ja

In dit schema
staan de richtlijnen 

van het RIVM.

Kom je uit een land (of gebied in 
het buitenland) met een zeer hoog 

risico of een zorgwekkende 
virusvariant?

Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl 
en www.rijksoverheid.nl/

Nee 

 ** WELKE 
CATEGORIE CONTACT?

 - Categorie 1: huisgenoten
 - Categorie 2: overige nauwe contacten 

(meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.) 
 - Categorie 3: overige niet nauwe 

contacten

 Zie voor uitgebreide toelichting 
lci.rivm.nl/covid-19-bco

Blijf thuis en 
laat je testen*

*Had je in de afgelopen 
8 weken corona? Dan hoef je
niet te testen en ook niet in 

quarantaine. Twijfel je? 
Bel dan de GGD

* HAD JE IN DE LAATSTE 8 WEKEN CORONA?
Had je in de afgelopen 8 weken een bevestigde corona-infectie? Dan hoef je niet te testen en ook niet in quarantaine. Twijfel je? Bel dan de GGD.

Testen? 
Zelftest mag, tenzij anders vermeld. Meer info over zelftesten: 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest. 

- Als je milde klachten hebt die passen bij corona. Bij een positieve zelftest moet je z.s.m. een test bij de GGD doen. Als de klachten 
aanhouden doe op dag 2 een test. Bij nieuwe of ergere klachten, doe opnieuw een test.
- Als je ernstige klachten hebt die passen bij corona (zie grote blauwe blok) of als je ernstig ziek bent. Test bij de GGD.
- Z.s.m na je laatste contact met iemand met corona. En op dag 5 bij de GGD, ook om een eventuele quarantaine periode te verkorten.
- Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek of een melding van de Coronamelder-app)
- Kom je uit het buitenland uit een zeer hoog risico gebied of een zeer hoog risico gebied met een zorgwekkende virusvariant?
(Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl). Test z.s.m. en op dag 5 bij de GGD.
NB: testen kan nooit worden verplicht.

Thuisblijven?
- Als je positief getest bent. Hoe lang je in isolatie moet, bepaalt de GGD.
- Als je klachten hebt die passen bij corona (zie grote blauwe blok). 
- Als je uit het buitenland uit een zeer hoog risico gebied met een zorgwekkende virusvariant bent gekomen.
- Als de GGD aangeeft dat je in quarantaine moet. Doe op dag 5 een test bij de GGD om de quarantaine te verkorten.
- Blijf thuis tot je testuitslag bekend is.


