
Je kunt je op !mpulse Leeuwarden aanmelden met een vmbo-tl-, havo- en vwo- advies. Gedurende de 
hele opleiding blijf jij onderdeel van onze kleine leer- en leefomgeving. Als je je hebt aangemeld voor 
!mpulse krijg je samen met je ouders een intakegesprek. Voorafgaand hieraan krijg je een brief met 
informatie over het gesprek, zodat je je goed kunt voorbereiden.

HUIZEN
Op !mpulse hebben we meerdere 
huizen. Elke leerling, ouder en 
teamlid is lid van een huis. Je doet 
coaching, community en setting 
samen met jouw huisgenoten. Je 
bouwt met elkaar aan een hechte 
kleine leer- en leefomgeving. Elk huis 
bestaat uit ongeveer 120 leerlingen 
van alle leerjaren en niveaus. Binnen 
de kortste keren ken je veel leerlingen 
van jouw huis.

RUIMTE VOOR EIGEN 
LEERPROCES
Op !mpulse luisteren we naar jou. 
We gaan samen op zoek naar de 
juiste manier en het beste tempo 
om te leren en je doelen te halen. 
Op !mpulse krijg je in leerjaar 1, 2 
en 3 geen cijfers, maar wel feedback 
op het gemaakte werk dat je hebt 
gemaakt bij de vakken en leerge-
bieden, zodat je weet hoe je ervoor 
staat. Je kunt in de onderbouw bij 
verschillende vakken op verschillende 
niveaus werken. Aan het einde van 
leerjaar 3 geven wij je een advies voor 
de te volgen examenroute. In onze 
bovenbouw krijg je wel cijfers en 
werk je vanuit een helder programma 
richting je examen. 

COACHING: WIE BEN IK, 
WAT KAN IK, WAT WIL IK
Je hebt op !mpulse een vaste coach. 
Elke 10 weken is er een gesprek met 
jou, je ouder(s)/verzorgers(s) en je 
coach om je ontwikkeling te volgen 
en nieuwe doelen te stellen. Je 
coach begeleidt je meerdere jaren. 

In samenwerking met teamleden, 
coach en ouders maak je een plan 
over wat je elke 10 weken gaat leren. 
We noemen dit het individuele leer-
plan (ILP). Het ILP staat centraal in 
het leren bij de vakken, leergebieden 
en projecten. Op !mpulse kom je vaak 
samen met je coachgroep om aan 
gezamenlijke en persoonlijke doelen 
te werken. De coachgroep bestaat uit 
leerlingen van hetzelfde jaar maar 
wel van verschillende niveaus.

SETTING: ONDERZOEK 
JE EIGEN PASSIE
Op !mpulse stimuleren wij je om via 
eigen projecten aan inhoudelijke en 
persoonlijke leerdoelen te werken. 
Naast het aanbod van de vakken 
en leergebieden is er tijd om met je 
eigen projecten leerdoelen te halen. 
Wij noemen dit Setting. Het onder-
werp voor een Setting is helemaal 
vrij en  waar het kan  dagen wij je uit 
om stages te lopen, interviews te 
doen en op onderzoek te gaan in de 
samenleving om levensechte erva-
ringen op te doen. Jouw motivatie 
om een onderzoek uit te zetten op 
basis van jouw passie, is de grote 
kracht van de setting.

COMMUNITY: SAMEN 
LEREN, SAMEN LEVEN
Onze leer- en leefgemeenschap kent 
veel activiteiten om de onderlinge 
band tussen jou en je medeleerlingen 
te versterken, maar ook om de band 
met de docenten te versterken. Zo 
zijn er diverse projectdagen, excur-
sies en activiteiten met het huis. Deze 

activiteiten noemen wij Commu-
nity-activiteiten. Iedereen levert 
een bijdrage aan de community 
van !mpulse. Er zijn community’s 
voor het huis zoals de huistuin-
community of een inrichtings-
community en community’s voor 
de hele school zoals de schoolfeest-
community of de sportcommunity.

CONTACT MET OUDERS
De betrokkenheid van je ouder(s) en/
of verzorger(s) is voor ons erg belang-
rijk om samen een koers te bepalen 
voor een prachtige schooltijd en het 
succesvol behalen van je diploma. Je 
coach is het aanspreekpunt voor jou 
en je ouder(s) en/of verzorger(s).

Elke 10 weken komen je ouder(s) 
en/ of verzorger(s) naar school voor 
een portfoliogesprek met jou en je 
coach. Alle teamleden van !mpulse 
zijn eenvoudig te bereiken; als er 
behoefte aan is, kunnen jij en je 
ouder(s) en/of verzorger(s) via de site 
een individuele afspraak maken met 
één van de teamleden van !mpulse.

Elke week versturen wij het 
Weeknieuws met daarin informatie 
over de zaken die spelen op !mpulse. 
Aan de start van elke periode is er 
bovendien de ‘koelkastplanning’, waar 
alle belangrijke activiteiten over een 
periode van 10 weken op zijn vermeld.

We starten het schooljaar met een 
huisactiviteit voor alle ouders en 
leerlingen, zodat we elkaar (beter) 
leren kennen.

!MPULSE LEEUWARDEN
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MEER WETEN?
Check onze website: 
http://impulse.piterjelles.nl 
Facebook: Impulse058
 
KOM LANGS!
Neem een kijkje op onze Open Dag op 
dinsdag 30 januari 2018 of zaterdag 
3 februari 2018. Of geef je op voor de 
Doemiddag op woensdag 14 februari 
2018 of donderdag 22 februari 2018.

MEER INFORMATIE
Douwe Kalmaleane 4
8915 HA  LEEUWARDEN
Tel. (058) 880 16 80

E-mail: impulse@pj.nl
www.impulse.piterjelles.nl
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