
 
 
Beste update-abonnees,  

Gisteravond, tijdens de persconferentie, zijn er flink wat versoepelingen aangekondigd. Wat 
ontzettend fijn!  
 
Ook voor het onderwijs gelden er versoepelingen, vooral op het gebied van de 
quarantaineregels. 
 
De versoepelingen in de quarantaineregels luiden als volgt: 
Je hoeft vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als je in contact bent 
geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus.  

• Ben je volledig klachtenvrij dan mag je naar school. 
• Ben je neusverkouden of heb je andere coronaklachten, doe je dagelijks, voordat je 

naar school komt een zelftest. Als deze test positief is, ga je naar de GGD/teststraat en 
blijft je thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school. 

• Wij vragen leerlingen waarbij er corona is geconstateerd in de thuissituatie met klem 
dagelijks een zelftest te doen voordat zij naar school komen. Als deze test positief is, 
gaan zij naar de GGD/teststraat en blijven zij thuis. Met een negatieve zelftest mag je 
naar school. 

Daarnaast werd flink de nadruk gelegd op het naleven van de basisregels – we kennen ze 
inmiddels. We sluiten ons aan bij de woorden van Minister Dennis Wiersma (Onderwijs), hij 
zegt daar het volgende over: 

,,De quarantaineregels pakten dramatisch uit in het onderwijs. We zagen dat veel klassen en 
leraren naar huis moesten, omdat er drie of meer besmettingen waren binnen zeven dagen. 
Terwijl het juist belangrijk is dat kinderen en jongeren les op school blijven krijgen, dat is 
het beste voor ze. Uiteraard alleen als dat veilig kan en je geen klachten of positieve test 
hebt. Daarom blijft het belangrijk om te zelftesten, mondkapjes te dragen in de gang en te 
zorgen voor frisse lucht en ventilatie. Samen met leerlingen, ouders en scholen houden dit 
scherp in de gaten.” 

Hebben jullie vragen op dit onderwerp, dan verwijzen we jullie naar de website van de 
Rijksoverheid. Hier vinden jullie uitgebreide informatie over het coronavirus en het 
onderwijs. Bij vragen kan er ook telefonisch contact gezocht worden met de Rijksoverheid op 
0800-1351. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/voortgezet-onderwijs. 
 
 
 



 
 
Settingweek en Profileringsweek 
We kijken terug op een toffe Profileringsweek en een geweldige Settingweek. Hoe fijn dat we 
deze typische “!mpulse Kollum-projectweken” in deze onzekere tijden toch konden 
organiseren! 
 
De Profileringsweek voor 3HV stond in het teken van de profielen natuur & techniek en 
natuur & gezondheid, de Settingweek stond in het teken van het vak Frysk en het leergebied 
kunst & cultuur. 
 
Wat een bijzonder mooie week – in veel opzichten. En hoe jammer dat de we 
Profileringsweek in verband met te veel positieve testen moesten afbreken en online 
moesten voortzetten. Maar hey, ook daar hebben we het beste van gemaakt met z’n allen.  
 
Ach, we kunnen er heel veel tekst aan wijden. Dat doen we niet. We laten de foto’s spreken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beslisbomen Voortgezet Onderwijs 
De ‘nieuwe beslisbomen’ zijn niet meer bruikbaar in verband met de versoepelingen rondom 
de quarantaineregels. Onderaan deze update voegen we daarom de meest recente (25 
januari 2022) infographic van de Rijksoverheid toe met betrekking tot de huidige 
coronamaatregelen – in het onderwijs. We willen jullie met klem vragen hiernaar te handelen.  
 
Inhaalmomenten schoolexamens 
Doordat flink wat van onze leerlingen in quarantaine moe(s)ten, komt het ook veel voor dat 
leerlingen schoolexamens hebben gemist. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch goed 
voorbereid en met een gevuld dossier naar het examen gaat, plannen we meerdere 
inhaalmomenten. Deze momenten worden binnenkort ingeroosterd en in het rooster 
geplaatst, zodat je weet waar je aan toe bent. In de Kringen wordt aandacht besteed aan dit 
onderwerp.  
 
Ziekte en vervanging 
Binnen het team van !K hebben we te maken met ziekte en afwezigheid van teamleden – al 
dan niet corona-gerelateerd. De inzetbaarheid van collega’s ten gevolge van corona kan per 
dag verschillen. Dit vergt de nodige flexibiliteit en flink wat aanpassingsvermogen. Dit 
betekent ook dat we iedere dag te maken hebben met nieuwe (en andere) wijzigingen in het 
dagrooster. We rekenen hierbij op jullie begrip.  
 
De werkzaamheden van onze (deels) zieke collega Michelle Wiegmink worden (deels) 
overgenomen door Wiemer Esenbrink en Hannah Scherstra. Wiemer neemt ook de coaching 
van de leerlingen van 3T tijdelijk van Michelle over.  
 
Irma de Bruine is ziek en in quarantaine als gevolg van corona. Zij is vooralsnog slechts voor 
50% vanuit huis inzetbaar. We willen jullie vragen de komende week alleen ziekmeldingen bij 



 
Irma aan te geven. Voor corona-gerelateerde vragen verwijzen we jullie naar de 
Rijksoverheid. 
 
Ontmoet !K! 
Gelukkig! We mogen onze deuren weer wagenwijd openzetten voor leerlingen van groep 8 
van de basisscholen in onze omgeving. We laten maar al te graag onze mooie school zien en 
beleven. Daarom organiseren we komende weken 2 Doemiddagen: op woensdag 2 februari 
en op donderdag 10 februari. Ook herhalen we de online voorlichting voor 
ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 op woensdagavond 2 februari.  
Op 17 februari staat er een Open Dag gepland. Momenteel onderzoeken we of en op welke 
manier we een Open Dag kunnen organiseren binnen de huidige coronamaatregelen.  
 
Opgeven voor de Doemiddagen en de online voorlichting kan via onze website. Zegt het 
voort! Meer info over de Open Dag volgt binnenkort. 
 

 
 
Jaaragenda 
Hieronder de jaaragenda tot aan de zomervakantie. Het gaat hier om een planning. 
Veranderingen worden in rood aangegeven. 
 
Gezien het verplaatsen van de Doemiddagen en de Open Dag en door de hoeveelheid 
gemiste toetsen in verband met corona en/of quarantaine, hebben we de 
voortgangsbesprekingen en de ouder-leerling-coachgesprekken ook verzet. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar, volg de basisregels op en blijf gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze 
Namens team !K 
 
 
 



 
Jaaragenda – wijzigingen voorbehouden 

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  
Doemiddag groep 
7&8 

Voortgangs-
vergadering 
12.30-16.30 
Leerlingen vanaf 
12.05 uur vrij 
1ste Profielkeuze 
leerjaar 3 
 

7 
14-
18 
feb 

 Voortgangs- 
Vergadering 
12.30-16.30 
Leerlingen vanaf 
12.05 uur vrij 
Herkansing 
bovenbouw P1 en 
P2 

TalentdagXXL 
 
 
 

 Leerling-ouder-
coachgesprekken 
Open Dag  
16.00 – 20.00 

1ste Profielkeuze 
leerjaar 3 

8 
21-
25 
feb 

Voorjaarsvakantie 

9 
28-
4 
mrt 

 Deadline cijfers 
herkansingen 
Leerling-ouder-
coachgesprekken 
17.00-21.00 

  Last minute walk-
in  
15.30-17.30 uur 
 

 
 
 
 

10 
7-
11 
mrt 

      
 
 
 



 
11 
14-
18 
mrt 

Start 
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 
 

Toetsweek 34T, 
456HV 
 

12 
21-
25 
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 

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 
 

Hemelvaartsdag De dag na 
Hemelvaart 
 

22 
30-
3 
jun 

 
 

     



 
23 
6-
10 
jun 

Setting lj 1 en 
2: T&T & 
Engels  
Toetsweek 

Tweede Pinksterdag Teamochtend 
LL vrij tot 12.30 uur 

 Uitslag Eindexamen 
tijdvak 1 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

24 
13-
17 
jun 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 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 
 

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  
Uitslag Eindexamen 
tijdvak 3 

Teamweek 
 

29 
18 
jul 

 
Start 
zomervakantie 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 januari 2022

Coronaregels
Basisregels

Was je handen Houd afstand en 
schud geen handen

Klachten? Blijf thuis 
en!doe een test

Heb je klachten? Blijf thuis en doe een test

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk thuis, kan dat niet: 
houd op werk altijd  
",# meter afstand

Quarantaine
Bij een positieve test 

blijf!je altijd thuis 

Was je dichtbij 
iemand die 
corona!hee"? 

Dan blijf je thuis,
tenzij:

Je langer dan een 
week!geleden een  

boosterprik hebt gehad

of

Je korter dan 
"!weken geleden 

positief bent getest 

of

Je jonger bent dan 
#" jaar en geen 
klachten hebt 

Dagelijks leven Ontvang maximaal 
$!gasten per dag 

Ga maximaal # keer 
per dag op bezoek  

Doe een zel%est als u op 
bezoek gaat of ontvangt Reis buiten de spits Naar het buitenland? 

Check wijsopreis.nl 

Zonder  
Coronatoegangs- 

bewijs

Onderwijs en 
universiteit

Buitenschoolse opvang 
en kinderopvang Winkelen Supermarkt Kapper

Bibliotheek Buurthuis Autorijles Drogist Huisarts

Coronatoegangs- 
bewijs + ID nodig 

Horeca tot  
&&.'' uur

Evenementen  
tot &&.'' uur Sportlocaties binnen Museum, bioscoop  

en theater Dierentuin en pretpark

Mondkapje 
verplicht Winkel Publieke binnenruimten en 

drukke plekken buiten 
Horeca en  

evenementen 
Onderwijs (behalve 

groep #-( basisschool)
In het OV, op station, 

en op vliegveld

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel !"!!-#$%#

alleen samen krijgen we corona onder controle

 
 
 
 


