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Inleiding
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en belangstellenden,
!mpulse Kollum, onderdeel van OSG Piter Jelles, wil met uniek en eigentijds onderwijs laten
zien dat je bij ons een vmbo-t, havo- of vwo-diploma kunt halen met méér waarde.
Onderweg naar je diploma ontdek je tegelijkertijd wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je
ontwikkelt je talenten, je vaardigheden en je creativiteit. Het is onze ambitie om iedere
leerling uit te dagen in die talenten, daar bieden we de ruimte voor. Gepersonaliseerd actief
leren en gedifferentieerd onderwijs zijn hierbij kernbegrippen. Dit alles doen we in een veilig
en verbindend leerklimaat. We staan bekend om de fijne sfeer op school. Wanneer een
leerling zich prettig voelt op school kan hij beter presteren. Daarbij vinden we een goed
contact en een open communicatie tussen leerling, school en thuisfront erg belangrijk.
We volgen onze leerlingen op passende wijze in hun eigen leerroute. Daarbij letten we op
hun specifieke vragen en bieden daarbij zo veel mogelijk ondersteuning. Onze leerlingen
krijgen de mogelijkheid om zich stap voor stap te ontwikkelen tot zelfstandig functionerende
jonge mensen die moderne vaardigheden beheersen die een goede basis vormen voor elke
vorm van vervolgonderwijs.
Respectvol met elkaar omgaan is bij ons normaal. Dat geldt voor team, leerlingen en
ouders/verzorgers. Bij ons op school liggen de principes van het Herstelrecht aan de basis
van de omgang met elkaar. We zijn een school waar iedereen zichzelf kan zijn, een school
waar we met elkaar leren en een school die leerlingen goed voorbereidt op de samenleving.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2016 – 2017 willen we leerlingen en
ouders/verzorgers door middel van deze schoolgids informeren over een aantal belangrijke
en handige zaken die voor iedereen die aan !mpulse Kollum is verbonden nuttig en
noodzakelijk zijn om te weten. In deze schoolgids geven we je informatie over de
bereikbaarheid van de school, onze missie en visie, het onderwijs, de manier waarop we
onze leerlingen begeleiden, de wijze waarop we communiceren en een aantal praktische
zaken en zakelijke informatie.
Informatie over onderstaande Piter Jelles-brede onderwerpen is te vinden op
www.piterjelles.nl
1. Algemene leerlingbegeleiding en –zorg
2. Schoolveiligheid en klachtenregeling
3. Privacy
4. Lesmateriaal, vrijwillige ouderbijdrage, verzekeringen
5. Tegemoetkoming scholieren 18 jr. en ouder
6. Medezeggenschap bij Piter Jelles
7. Vakantieregeling Piter Jelles 2016-2017 voor leerlingen
Ik wens iedereen veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Bea Kroeze
Locatiedirecteur Piter Jelles !mpulse Kollum
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1. Bereikbaarheid
Adres en telefoon
Piter Jelles !mpulse Kollum
Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum
tel: 0511 451216
e-mail: impulsekollum@pj.nl
website: http://www.piterjelles.nl/impulsekollum
Instagram: https://www.instagram.com/piterjellesimpulsekollum
Directeur
Bea Kroeze
tel: 058 8801671
e-mail: bkroeze@pj.nl
Administratie en examensecretariaat
Linda Schenkhuysen
tel: 058 8801670 (algemeen)
tel: 058 8801675 (rechtstreeks)
e-mail: lschenkhuysen@pj.nl
Pedagogisch medewerker en verzuimcoördinator
Dorijn van Doorn
Tel: 058 8801674
e-mail: dvdoorn@pj.nl
Coördinator toetsing
Otto Christiaan Jonker
tel: 058 8801671
e-mail: ojonker@pj.nl
Decaan
Marrit de Groot
tel: 058 8801670
e-mail: mgroot@pj.nl
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2. Missie en visie – doelen en resultaten van het onderwijs
Onderwijsvisie
Kenmerkend voor het onderwijs op !mpulse Kollum is een evenwichtige balans tussen
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze drie componenten zijn voor ons in de
ontwikkeling van jongeren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderweg naar je diploma
ontdek je tegelijkertijd ook wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je ontwikkelt je talenten,
je vaardigheden en je creativiteit. Respect en verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en
de omgeving staan hierbij centraal. Van het team vragen wij hetzelfde als van onze
leerlingen, namelijk dat ze de verantwoordelijkheid nemen om zichzelf te blijven ontplooien
en te ontwikkelen.
Missie en doelen
Het team van !mpulse Kollum vindt het belangrijk dat je bij ons een stevig diploma haalt
zodat je, na je schooljaren op !mpulse Kollum, goed toegerust door kunt stromen naar het
MBO, het HBO of het WO. Dat betekent dat we goede en actieve vaklessen geven,
contextrijke projecten organiseren, je begeleiden bij het leren (leren) en je hierbij extra
ondersteunen als dat nodig is.
Naast een diploma op het juiste niveau willen we onze leerlingen ook tools in handen geven
om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf en anderen te halen. Daarom
vinden we het belangrijk dat we je goed voorbereiden op het kiezen van een
vervolgopleiding en op je plek in de moderne, steeds veranderende samenleving. Die vraagt
immers om goed opgeleide, flexibele, empathische, creatieve en mondige mensen.
Vaardigheden als plannen, organiseren, reflecteren, samenwerken en overleggen krijgen
daarom volop aandacht bij ons op school.
Ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. We zijn een kleine, veilige school
waar we iedereen kennen, waar iedereen wordt gezien en waar iedereen de persoonlijke
aandacht krijgt die hij verdient. We werken hard aan het opbouwen van een
vertrouwensrelatie tussen het team, de leerlingen en de ouders/verzorgers en de leerlingen
onderling. Dit betekent aan de ene kant dat we duidelijk zijn en heldere grenzen stellen en
aan de andere kant dat we luisteren naar het verhaal van iedere leerling. Respectvol met
elkaar omgaan is bij ons de norm.
Kortom: !mpulse Kollum wil een school zijn waar een hoge ambitie wat betreft
onderwijskundige kwaliteit, professionaliteit en een veilig pedagogisch klimaat onlosmakelijk
verenigd zijn.
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Herstelrecht en de pedagogische dansvloer
Respectvol met elkaar omgaan is bij ons vanzelfsprekend. Dat geldt voor team, leerlingen
en ouders/verzorgers. Bij ons op school liggen de principes van het Herstelrecht aan de
basis van de omgang met elkaar.
Herstelrecht
Herstelrecht is een manier om een gezond sociaal en pedagogisch klimaat neer te zetten die
is geïnspireerd op de manier waarop Maori-gemeenschappen in Nieuw-Zeeland omgaan met
ongewenst gedrag. Het accent binnen het rechtssysteem van de Maori lag niet, zoals in ons
strafrecht, op veroordeling en vergelding maar op het herstellen van onderlinge relaties en
de berokkende schade. Wie in de fout is gegaan heeft het recht in actie te komen, de
schade te herstellen en daarmee zijn plek in de gemeenschap terug te verdienen.
Herstelrecht dus.
Herstelgericht werken draagt bij aan een veilig en duurzaam schoolklimaat en richt zich op
de relatie tussen leerlingen onderling, teamleden en leerlingen, teamleden onderling en de
relatie tussen school, leerling, het thuisfont en de leefomgeving.
We rusten onze leerlingen toe met vaardigheden die nodig zijn om effectief met anderen te
communiceren en bij conflicten de focus te leggen op de probleemoplossing.
Bij conflicten komen betrokkenen samen en gaan aan de slag met de vragen:
• Wat is er gebeurd?
• Wie hebben er schade ondervonden?
• Wat moet er gebeuren om die schade te herstellen?
!mpulse Kollum is door ECHO, het expertisecentrum voor herstelrecht in het onderwijs,
gecertificeerd als voorbeeldschool voor andere scholen in het voortgezet onderwijs. Aan
deze ECHO-certificering zijn strikte kwaliteitseisen verbonden.
De pedagogische dansvloer
Op !mpulse Kollum worden leerlingen vanaf het eerste moment vertrouwd gemaakt met
Herstelrecht in de vorm van het model van de pedagogische dansvloer. De termen ‘rood’ en
‘groen’ zijn hierbij voor de leerlingen belangrijk. ‘Rood gedrag’ is gedrag dat leidt tot ruzie,
misverstanden en conflicten. ‘Groen gedrag’ is gedrag dat bijdraagt aan een open
communicatie en het voorkomen van conflicten of het oplossen daarvan.
Bij ‘rood gedrag’ wordt op !mpulse Kollum gewerkt met het herstelprotocol. Aan de hand
van dit stappenplan leert de leerling verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ‘rode gedrag’
en het effect daarvan op de ander(en).
We informeren de ouders/verzorgers van leerjaar 1 tijdens een oudercontactmoment over
Herstelrecht en de pedagogische dansvloer.
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3. Het onderwijs – de onderbouw
Aanname en toelating
Alle leerlingen met een passend advies zijn in principe toelaatbaar tot !mpulse Kollum.
Leerjaar 1
Alle leerlingen van de basisschool, met een passend advies, zijn in principe toelaatbaar tot
het eerste leerjaar van !mpulse Kollum. Bij de toelating werken wij volgens de systematiek
van de Friese Plaatsingswijzer. Deze is gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de
leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Meer
informatie over deze systematiek van plaatsing is te vinden op
www.frieseplaatsingswijzer.nl. Wanneer de leerling is geplaatst, vindt er een zogenoemde
warme overdracht plaats. Er vindt een gesprek plaats tussen de coach van leerjaar 1 en/of
de pedagogisch medewerker van onze school met de leerkracht van groep 8 over de
eventuele specifieke leerbehoeften van de leerling. Het doel is het versterken van
persoonlijk succes van de leerling tijdens zijn middelbare schoolloopbaan en het voorkomen
van studievertraging, afstroming of voortijdig schoolverlaten. De warme overdracht vindt
plaats naast een koude overdracht van gegevens op papier.
Vanaf leerjaar 2
Bij tussentijdse instroom en de instroom in klas 2, klas 3 vmbo-t of klas 3 havo/vwo vindt er
een gesprek plaats met ouders/verzorgers en leerling en wordt er contact opgenomen met
de school van herkomst. De toelatingscommissie bepaalt vervolgens de toelating en de
eventuele voorwaarden.
De onderbouw
De eerste twee leerjaren vormen samen met leerjaar 3 havo/vwo een ononderbroken
onderbouw. De leerjaren in de onderbouw zijn heterogeen samengesteld. In leerjaar 1 en 2
betekent dit dat leerlingen met een vmbo-t, havo en vwo-advies bij elkaar in de stamgroep
worden geplaatst. De kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde & rekenen) worden met
ingang van het schooljaar 2016 – 2017 als pilot in een meer homogene niveaugroep
aangeboden. In het derde leerjaar wordt een splitsing gemaakt tussen een vmbo-t-klas
(bovenbouw) en een havo/vwo-klas. Het onderwijs in de onderbouw is gericht op het
behalen van de kerndoelen van de onderbouw. Een aantal vakken wordt aangeboden in
leergebieden. Op deze manier ervaart de leerling meer samenhang in de leerstof. Naast het
leren in lessen en uit boeken, is de leerling meerdere malen per schooljaar bezig met het
doen van onderzoek en praktica, het leren in projecten en door middel van betekenisvolle
opdrachten. Naast de aandacht voor deze vakinhoud, wordt veel aandacht besteed aan
vaardigheden zoals samenwerken, zelfstandig werken, actief leren, presenteren,
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verantwoordelijkheid nemen, plannen en organiseren. In de bovenbouw en op de
vervolgopleiding komen deze vaardigheden weer goed van pas.
Lessentabel onderbouw*
Leerjaar
Leergebieden / Vakken
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Frysk
Wiskunde
Mens en Maatschappij
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Mens en Natuur
Scheikunde
Natuurkunde
Biologie
Kunst en Cultuur/Drama
Sport en Spel
Setting
Community
Rekenen
Taal
Hulplessen/Remedial
teaching/Keuzewerktijd
Kring/toolbox/coaching
Totaal aantal lessen van
60 minuten per lesweek

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3
havo/vwo

2
2

2
2
2
2
projecten
3
3

2,5
2
2
2

2
projecten
3
3

3
1
1

4

4
2
2
2
2
2

3
2
3 projectweken
2 projectweken
0,5 – 1*
0,5
3,5**

3
2
3 projectweken
2 projectweken
0,5 - 1*
1**

2,5**

1,5
28

2,5
28

1
28

0,5*

*In deze schoolgids is de concept-lessentabel geplaatst; wijzigingen voorbehouden.
** Afhankelijk van de benodigde begeleiding.
Programma van toetsing onderbouw
In de onderbouw wordt gewerkt via een programma van toetsing onderbouw (PTO). In dit
programma staat voor elk vak of leergebied per periode omschreven welke stof er wordt
behandeld, welke toetsmomenten er zijn en hoe de toetsen worden beoordeeld. Het PTO is
voor leerlingen en ouders/verzorgers inzichtelijk via SOMtoday.
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Het rooster
Op !mpulse Kollum is het schooljaar ingedeeld in 4 periodes. Iedere periode kent een
basisrooster met daarop 28 lesuren van een klokuur. Vanaf 08.00 uur zijn de leerlingen
welkom op school. Het lesprogramma start om 08.30 uur en duurt tot maximaal 16.15 uur.
Behalve op woensdag, dan zijn de leerlingen in leerjaar 1 en 2 vanaf 12.45 uur vrij.
In een schooljaar voldoen we aan de verplichte onderwijstijd. Er staan meer uren gepland,
zodat eventuele lesuitval door ziekte of afwezigheid van teamleden wordt gecompenseerd.
Tussenuren komen op !mpulse Kollum in principe niet voor, calamiteiten daargelaten. Bij
ziekte of afwezigheid van een teamlid wordt de onderwijstijd waar mogelijk door het team
op een andere wijze ingevuld of wordt een aangepast lesrooster gemaakt waardoor
tussenuren worden vermeden. In sommige gevallen wordt gewerkt met een verkort rooster.
Lesuren duren dan geen uur maar bijvoorbeeld 50 minuten. Een keer per periode van
ongeveer 10 weken hebben alle leerlingen een dag(deel) vrij. Het team gebruikt deze tijd
als studie-, vergader- of teamtijd. Deze momenten worden ruim van tevoren via het
jaarrooster en de nieuwsbrief met het thuisfront gecommuniceerd.
Vakken en leergebieden
Een aantal vakken in leerjaar 1 en 2 wordt in samenhang aangeboden in leergebieden. In
het schema staat de samenstelling van de leergebieden weergegeven. Vanaf het derde
leerjaar staan er aparte vakken in de lessentabel. Op die manier wordt de leerling
voorbereid op de profiel-, sector- en vakkenkeuze in de bovenbouw.
Op !mpulse Kollum wordt niet alleen binnen de muren van de school geleerd maar ook
daarbuiten. We trekken er met elkaar geregeld op uit voor een bezoek aan musea of
theater, gaan de natuur in en doen mee aan educatieve wedstrijden en projecten.
Leergebied

Mens en Natuur

Vakken

Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Verzorging
Voedingsleer
Gezondheidskunde

Mens en
Maatschappij
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Maatschappijleer
Wereldreligies
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Kunst en Cultuur

Sport en Spel

Tekenen
Handvaardigheid
Drama

Gymnastiek
Bewegen
Sport

Studiewijzers
Voor elk vak of leergebied wordt een studiewijzer via SOMtoday aangeboden, zodat zowel
voor de leerling als het thuisfront inzichtelijk is wat er in de lessen wordt gedaan, wat er
thuis van de leerling wordt verwacht en wanneer toetsmomenten plaatsvinden.
Kring
Een kring is een vaste groep leerlingen met één of twee vaste coaches. In de kring vinden
allerlei activiteiten plaats op vaste tijdstippen. De kring is de plek waar leerlingen onder
begeleiding van hun coach leren plannen en leren leren en eigen worden gemaakt met het
Herstelrecht en het model van de pedagogische dansvloer. Maar de kring is ook de plek om
te luisteren, vertellen, discussiëren, lezen en te praten over onderwerpen als vriendschap,
school, het nieuws en de hobby’s. Omdat de leerling steeds met dezelfde mensen een kring
vormt, krijgt hij de mogelijkheid om zich snel vertrouwd te voelen.
In leerjaar 1 staat er in de eerste weken van het schooljaar een speciale kring op het
rooster: de toolbox. In die tijd worden er planmatig vaardigheden aangeleerd zoals een
(digitale) agenda gebruiken, een planning maken, een presentatie geven, gericht zoeken op
internet, het indelen van een werkstuk, onderzoeksvaardigheden, woordjes leren en wordt
een begin gemaakt met het portfolio.
Setting
Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat de leerling leert vanuit de eigen passie en
interesse. Tijdens Setting krijgt de leerling hier alle ruimte voor. Drie keer per schooljaar
organiseren we voor leerjaar 1 en 2 een Settingweek. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2
werken dan in zelfgekozen groepen onder begeleiding van teamleden aan een zelfgekozen
onderwerp rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde komen, bijvoorbeeld
natuur en gezondheid, cultuur en maatschappij en economie en internationalisering. Dat
betekent: onderzoeksvragen en doelen opstellen, een planning maken, het onderzoek
uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren.
Tijdens de Settingweken staat het lesprogramma van de verschillende leergebieden in het
teken van het onderwerp van de Settingweek, worden externe deskundigen uitgenodigd om
gastlessen te geven en wordt er een excursie georganiseerd. De Setting wordt afgesloten
met het inleveren van een eindproduct of werkstuk en presentatie. Het cijfer hiervan maakt
onderdeel uit van het programma van toetsing van de desbetreffende leergebieden of
vakken. Op deze manier bereiden we leerlingen op gedegen wijze voor op het maken van
het sector- en profielwerkstuk in de bovenbouw en werken we samen aan de
loopbaanoriëntatie van de leerlingen.
Naast het schooldiploma en de cijferlijst krijgt iedere leerling een zogenoemd
‘plusdocument’, waarop staat welke (andere) resultaten/vaardigheden hij of zij heeft laten
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zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Settingweken worden
ook in dit plusdocument opgenomen.
Community
De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan in
het teken van een Communityproject. Tijdens deze twee Communityweken werken de
leerlingen van alle leerjaren – in het kader van burgerschap en sociale integratie - samen
aan een gezamenlijk project begeleid door maatschappelijke organisaties, zoals Tûmba, het
Rode Kruis of WeHelpen. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn
leerlingen immers) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een
actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken
kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling,
conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met
maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet uit een boekje, maar wordt geleerd door
te oefenen in de praktijk. Tijdens de Communityweek wordt er tevens geleerd om samen te
werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen
buiten de school. Tijdens de Communityweek werkt iedere groep samen met een (externe)
begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. De maatschappelijke stage van
30 uur op jaarbasis is opgenomen in de activiteiten in de Communityweken.
De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Communityweken worden
ook in het plusdocument van de leerling opgenomen.
Keuzewerktijd
In de onderbouw krijgen onze leerlingen de gelegenheid om een deel van hun werk op
school te maken en leren. In het rooster staat hiervoor een aantal uren keuzewerktijd
ingepland. Leerlingen werken tijdens keuzewerktijd samen aan de opdrachten van
verschillende vakken of leergebieden. De keuzewerktijd vindt plaats onder begeleiding van
een teamlid. Leerlingen kunnen vragen stellen, elkaar helpen en hulp en uitleg krijgen.
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4. Het onderwijs – de bovenbouw
Aanname en toelating
Doorstroom
Alle leerlingen die bevorderd worden vanuit leerjaar 2 vmbo-t en leerjaar 3 havo en vwo
stromen door naar de bovenbouw.
Instroom
Bij de instroom in de bovenbouw - in een doorstroomsituatie vanuit een andere school vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers en leerling en wordt er contact
opgenomen met de school van herkomst. De procedure van instroom staat beschreven op
onze website: www.piterjelles.nl/impulsekollum.
De bovenbouw
De leerjaren 3T, 4T, 4HV, 5HV en 6V vormen de bovenbouw op !mpulse Kollum. De
leerjaren 3T en 4T zijn homogeen samengesteld. Dit betekent dat leerlingen met een vmbot-advies vanaf het derde leerjaar bij elkaar in de klas worden geplaatst. De bovenbouw havo
en vwo is heterogeen samengesteld. Dit betekent dat leerlingen met een havo en vwo
advies in leerjaar 4 en 5 bij elkaar in de klas worden geplaatst. Leerjaar 6 vwo is daar waar
mogelijk heterogeen samengesteld en in sommige gevallen worden lessen samen met
leerjaar 5 havo/vwo aangeboden.
Het onderwijs in de bovenbouw is gericht op het behalen van de eindtermen van de
bovenbouw vmbo-t, havo of vwo. Naast het volgen van gedegen vaklessen en het leren uit
boeken en digitale middelen, is de leerling meerdere malen per schooljaar bezig met het
doen van onderzoek en praktica, het leren in projecten en door middel van betekenisvolle
opdrachten.
Het rooster
Op !mpulse Kollum is het schooljaar ingedeeld in 4 periodes. Iedere periode kent een
basisrooster met daarop gemiddeld 28 lesuren van een klokuur. Vanaf 08.00 zijn de
leerlingen welkom op school. Het lesprogramma start om 08.30 uur en duurt tot maximaal
16.15 uur. Op een lesdag zijn maximaal 7 lesuren ingeroosterd. Wanneer er clustergroepen
ingeroosterd staan op het eerste en laatste lesuur, zijn de leerlingen die het desbetreffende
vak niet volgen in sommige gevallen vrij. We voldoen ook in de bovenbouw ruim aan de
verplichte onderwijstijd. Er staan meer uren gepland, zodat eventueel lesuitval door ziekte
of afwezigheid van teamleden wordt gecompenseerd. In sommige gevallen wordt gewerkt
met een verkort rooster. Lesuren duren dan geen uur maar bijvoorbeeld 50 minuten. Een
keer per periode van ongeveer 10 weken hebben alle leerlingen een dag(deel) vrij. Het
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team gebruikt deze tijd als studie-, vergader- of teamtijd. De vrije momenten worden ruim
van tevoren via het jaarrooster en de nieuwsbrief met het thuisfront gecommuniceerd.

Lessentabel bovenbouw vmbo-t , havo, vwo*
Leerjaar
Leergebieden /
Vakken***
Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde (A)
Wiskunde B
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschappen
Economie
Scheikunde/Nask1
Natuurkunde/Nask2
Biologie
Culturele en kunstzinnige
vorming (CKV)
Sport en Spel
Community (projectweken)
Rekenen
Hulplessen/Remedial
teaching/Keuzewerktijd
Kring
Totaal aantal lessen van 60
minuten
*
**
***

3T

4T

4HV

5HV

6V

2
2
2
2,5

2
2
2
2,5

1
1
1

3
2
1

2,5
2
2
2,5
2,5
2
2,5
1

3
2
2
2,5
2,5
3
3
1
3
3
2,5
3
3

3
3
3
2
2
4
3
4
2
1,5
3
2

1
2
2
2
2

3
2,5
2
2

2
3
2,5
3
2,5

2
2
1
3,5**

2
2
1
**

2
2
1
**

2
2
1
**

2
2
1
**

1
28

1
**

1
**

1
**

1
**

In deze schoolgids is de concept-lessentabel geplaatst. Wijzigingen voorbehouden.
Afhankelijk van het gekozen vakkenpakket en benodigde begeleiding.
Indien te weinig leerlingen een bepaald keuzevak kiezen, kan de school besluiten dit
keuzevak niet aan te bieden.

Vakken
In leerjaar 3 kiest de leerling een sector (vmbo-t) of een profiel (havo/vwo). Gedurende
deze periode wordt de leerling tijdens de kring, door de coach en decaan intensief begeleid
met het maken van deze belangrijk keuze van examenvakken. De keuze wordt ook met het
thuisfront besproken door de leerling en de coach.
Bij elke sector en elk profiel hoort een aantal verplichte vakken en een aantal vakken
waaruit de leerling mag kiezen. Uiteindelijk gaat de leerling in deze gekozen vakken examen
doen. In havo en vwo heeft de leerling de keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij,
Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. In het vmbo kiest
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de leerling uit vier sectoren: Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en Welzijn. Naast de
verplichte profiel- of sectorvakken volgt de leerling een aantal verplichte
gemeenschappelijke vakken en vrije keuzevakken. De vrije keuzevakken zijn beperkt tot
een of twee vakken. Indien te weinig leerlingen een bepaald keuzevak kiezen, kan de school
besluiten dit keuzevak niet aan te bieden. In dat geval wordt er samen met de leerling naar
het beste alternatief gezocht.
Programma van Toetsing en Afsluiting
In de bovenbouw wordt gewerkt via een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit
programma staat per periode omschreven welke stof er bij alle vakken wordt behandeld,
welke toetsmomenten er zijn en hoe de toetsen worden beoordeeld. Alle resultaten die in de
bovenbouw worden behaald maken onderdeel uit van het schoolexamen. Aan het begin van
het schooljaar – voor 1 oktober - worden de PTA’s en het schoolexamenreglement, waarin
de rechten en plichten van de bovenbouwleerlingen staan, gecommuniceerd. Deze worden
in de kring met leerlingen en op een oudercontactmoment met ouders/verzorgers
besproken.
Studiewijzers
Voor elk vak of leergebied wordt een studiewijzer via SOMtoday aangeboden, zodat zowel
voor de leerling als het thuisfront inzichtelijk is wat er in de lessen wordt gedaan, wat er
thuis van de leerling wordt verwacht en wanneer toetsmomenten plaatsvinden.
Toetsweken en herkansen
Gedurende het schooljaar is er per periode voor leerjaar 3 en hoger een toetsweek
opgenomen in het jaarrooster. In deze toetsweken worden schoolexamens afgenomen zoals
vermeld in het PTA of PTO. In deze toetsweken vinden er geen lessen plaats. De leerlingen
mogen per periode maximaal één te herkansen schoolexamen herkansen. Als een toets
moet worden ingehaald door ziekte of afwezigheid, gaat dit ten koste van de
herkansingsmogelijkheid. Bij herkansen is het hoogste van de cijfers behaald bij de
herkansing van de toets en bij de eerder afgelegde toets het definitieve cijfer van de toets.
Ten behoeve van het inhalen en herkansen van toetsen wordt per periode een centraal
herkansingsmoment georganiseerd. Alle rechten en plichten van de leerling omtrent de
schoolexamens zijn opgenomen in het (school)examenreglement.
Centrale rekentoets
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten laten zien dat zij over het vereiste
referentieniveau voor rekenen beschikken door het afleggen van een centraal ontwikkelde
rekentoets. Deelname aan deze centrale rekentoets is verplicht. In het schooljaar 20162017 zal het resultaat van de rekentoets meetellen in de zak-slaagregeling van vwoleerlingen. De minimale score om te slagen is een 4,5. Concreet betekent dit dat het cijfer
van de rekentoets dan onderdeel gaat uitmaken van de kernvakkenregel van de slaagzakregeling. De rekentoets wordt door leerlingen van !mpulse Kollum in het voorexamenjaar
afgelegd. Na de eerste afname hebben leerlingen recht op 3 herkansingen, ook als het
behaalde resultaat al voldoende is. Het hoogste cijfer telt. De afname van de rekentoets
wordt centraal geregeld door de rekencoördinator. Om onze leerlingen goed voor te
bereiden op de centrale rekentoets wordt op !mpulse Kollum het vak rekenen vanaf leerjaar
1 tot aan de afname van de rekentoets in het curriculum opgenomen.
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Profielwerkstuk en sectorwerkstuk
Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de
bovenbouw van havo en vwo die als een soort 'meesterproef' dient. De leerlingen maken
een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Het doel daarvan is
tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij
getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren,
analyseren, beschrijven en presenteren.
Voor leerlingen van de havo is de studielast 40 uur, voor vwo-leerlingen is dat 80 uur. Het
cijfer wordt als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld bij het bepalen van de
examenuitslag.
Voor het vmbo wordt deze 'meesterproef' aangeduid met het sectorwerkstuk, daar vmbo
met zogenaamde sectoren werkt in plaats van profielen. Een leerling van het vmbo dient er
minimaal 20 uur aan te werken. In de laatste lesweek van leerjaar 3 wordt een start
gemaakt met het sectorwerkstuk.
Coaching
Samen met de coach houdt de leerling zijn planning en organisatie van het schoolwerk, de
voortgang en de resultaten in de gaten. De leerling draagt hierbij zelf de meeste
verantwoordelijkheid. Meerdere malen per jaar wordt het thuisfront uitgenodigd voor een
informatieve ouderavond of een leerling-ouder-coachgesprek. De coach is ook in de
bovenbouw voor de leerling en thuisfront altijd het eerste aanspreekpunt.
Kring
In de bovenbouw ligt het accent tijdens de kringmomenten, naast coaching en competentieontwikkeling, op het kiezen van de sector of het profiel, het vakkenpakket, de
loopbaanoriëntatie, het maken van het sectorwerkstuk en het profielwerkstuk en de
voorbereiding van de buitenlandreis in het vierde leerjaar. In het eindexamenjaar staat de
kring in het teken van examentraining en oriëntatie op de vervolgopleiding.
Decanaat
De decaan, Marrit de Groot (mgroot@pj.nl), ondersteunt de coach en de leerlingen in het
proces van het kiezen van een sector, profiel en vervolgopleiding. Leerlingen die advies
willen inwinnen omtrent hun loopbaanoriëntatie kunnen terecht bij de decaan. Tevens helpt
de decaan leerlingen bij het verkrijgen van informatie over vervolgopleidingen.
Keuzewerktijd
Tijdens keuzewerktijd (KWT) kan de leerling onder begeleiding van een procesbegeleider of
vakdocent volgens zijn eigen planning zich de eindtermen van de verschillende vakken op
zijn manier eigen maken. De leerling is dan bezig met de verwerking van de leerstof die
aangeboden wordt tijdens de lessen.
Community
De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan in
het teken van een Communityproject. Tijdens deze twee Communityweken werken de
leerlingen van alle leerjaren – in het kader van burgerschap en sociale integratie - samen
aan een gezamenlijk project begeleid door maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld
Tûmba, het Rode Kruis of WeHelpen. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat
zijn leerlingen immers) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een
actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken
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kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling,
conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met
maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet uit een boekje, maar wordt geleerd door
te oefenen in de praktijk. Tijdens de Communityweek wordt er tevens geleerd om samen te
werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen
buiten de school. Tijdens de Communityweek werkt iedere groep samen met een (externe)
begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. De maatschappelijke stage van
30 uur op jaarbasis is opgenomen in de activiteiten in de Communityweken.
Om 'cross-age-learning' te stimuleren krijgen bovenbouwleerlingen de gelegenheid om zelf
een Communitygroep te begeleiden onder supervisie van een teamlid en/of een extern
deskundige.
De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Communityweken worden
ook in het plusdocument van de leerling opgenomen.
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5. Leerlingbegeleiding
We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op school. We hebben de
leerlingbegeleiding zo geregeld dat er voor allerlei zaken teamleden zijn bij wie je
terechtkunt.
Coaching
Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een eigen coach. Deze is voor leerling en thuisfront
het eerste aanspreekpunt. De coach begeleidt de leerling bij het (leren) leren. Minimaal één
keer per periode hebben coach en leerling een gesprek waarin besproken wordt hoe het met
de leerling gaat. Samen wordt systematisch bijgehouden of er uitdagende doelen gesteld
worden, hoe er aan doelen wordt gewerkt en welke resultaten er worden gehaald. De
coach verzamelt ook informatie over de leerling bij andere teamleden en heeft zo een goed
beeld van de leerling en de vorderingen. Indien nodig neemt de coach na een
voortgangsvergadering contact op met thuis en/of met de pedagogisch medewerker.
Meerdere malen per jaar worden leerling en ouders/verzorgers door de coach uitgenodigd
voor een leerling-ouder-coachgesprek. In die gesprekken wordt samen besproken hoe het
er met de leerling op school voor staat.
Testen
Om leerlingen goed te kunnen begeleiden maken we ook gebruik van een aantal testen.
Cito Volg- en Adviessysteem
In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen de toetsen van het Cito Volg- en Adviessysteem
(VAS): Nederlands Taalverzorging, Nederlands leesvaardigheid en woordenschat, Engels
leesvaardigheid en woordenschat, rekenen en wiskunde.
De resultaten van onze leerlingen kunnen we vergelijken met landelijke normen. Aan de
hand van de analyse van de VAS-toetsen krijgen we inzicht in het niveau van de leerlingen
en de ontwikkelingen daarin. De toetsen voor de onderbouw zijn onmisbare instrumenten
om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen, de prestaties van onze leerlingen te
volgen en onderwijskundige beslissingen te ondersteunen.
Wanneer de toetsen door het Cito zijn verwerkt en de uitslagen bij ons binnen zijn, worden
ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld met de coach over de resultaten en eventuele
vervolgacties in gesprek te gaan.
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Dyslexiescreening
Aan het begin van leerjaar 1 wordt een dyslexiescreening afgenomen. Doel van de screening
is om in kaart te brengen welke leerlingen risicofactoren laten zien op het gebied van
dyslexie. De screening bestaat uit drie onderdelen: dictee, leestekst en begrijpend lezen.
Mocht er bij een leerling sprake zijn van risicofactoren, dan neemt de pedagogisch
medewerker contact op met het thuisfront om verdere actie(s) te bespreken.
Piter Jelles biedt de mogelijkheid om leerlingen door haar eigen centrale dienst CenZore
verder te laten onderzoeken op dyslexie zodat er een officiële dyslexieverklaring kan worden
afgegeven. Voor dit specialistisch onderzoek wordt een eigen bijdrage van 125 euro in
rekening gebracht bij de ouders/verzorgers.
Taal en rekenen
In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen aan steeds hogere eisen voldoen met
betrekking tot taal en rekenen. Voordat leerlingen hun eindexamen afleggen, zullen ze de
verplichte centrale rekentoets met minimaal een 4,5 moeten hebben afgerond. Het behaalde
cijfer op de centrale rekentoets maakt onderdeel uit van de kernvakkenregel van de slaagzakregeling van vwo-leerlingen. Op !mpulse Kollum krijgen leerlingen daarom extra
ondersteuning voor taal en rekenen. Rekenen is in de onderbouw als apart vak opgenomen
in de lessentabel. Daarnaast krijgen leerlingen extra ondersteuning voor zowel taal als
rekenen door middel van het programma SCORE waar leerlingen zelf thuis ook mee aan de
slag kunnen.
Hulplessen
Indien nodig kunnen leerlingen tijdens een keuzewerktijd-uur voor bepaalde vakken extra
hulp krijgen. In deze hulplessen kunnen leerlingen extra tijd besteden aan bepaalde vakken
en extra uitleg krijgen.
Tijdens de hulplessen wordt vooral aandacht geschonken aan:
- Nederlands Taalverzorging;
- Nederlands leesvaardigheid en woordenschat;
- Engels leesvaardigheid en woordenschat;
- Rekenen en wiskunde.
Leerlingen komen voor hulplessen in aanmerking op grond van:
- De analyses van de laatste CITO-VAS-toets die is afgenomen;
- De dyslexiescreening;
- Het hebben van een dyslexieverklaring;
- De rapportagevergadering.
Ontwikkelingsperspectief (opp)
Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school na overleg met de ouders
vaststelt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het
ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling
heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Het
ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de
leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen. De pedagogisch medewerker
draagt zorg voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. De inhoud wordt te allen
tijde met de leerling en ouders/verzorgers gecommuniceerd.
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Dossiervorming
Op !mpulse Kollum wordt in het kader van pedagogische, didactische en zorgdoeleinden aan
dossiervorming gedaan. Indien nodig wordt bepaalde informatie uit het dossier informatie
aan derden verstrekt. Mocht u hier als ouders/verzorgers bezwaar tegen hebben, dan wordt
u verzocht dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk aan de school door te geven.
Besprekingen van resultaten en ontwikkeling
Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel
mogelijk kunnen helpen wanneer er iets aan de hand is, organiseren we per schooljaar acht
bijeenkomsten waar we met het team leerlingen bespreken.
Voortgangsbesprekingen
In periode 2, 3 en 4 vindt een voortgangsbespreking plaats. Er wordt dan gekeken naar de
voortgang, de ontwikkeling en de resultaten van leerlingen. Het team analyseert met welke
leerlingen het goed gaat en over welke leerlingen afspraken moeten worden gemaakt. In
dat laatste geval worden ouders/verzorgers en leerling door de coach uitgenodigd voor een
gesprek. Ouders/verzorgers en leerling worden na de voortgangsbespreking in de
gelegenheid gesteld om met de coach en twee (andere) docenten in gesprek te gaan over
de behaalde resultaten.
Overgangsbespreking
Aan het einde van periode 4 vindt een overgangsbespreking plaats. Er wordt dan gekeken
naar de resultaten van de leerlingen. De overgangsvergadering, bestaande uit docenten die
aan de desbetreffende leerling lesgeven, bepaalt of de leerling wordt bevorderd op hetzelfde
niveau, opstroomt, doubleert of afstroomt. De overgangsnormen die gepubliceerd staan op
onze website vormen daartoe de richtlijn. Ouders/verzorgers van de leerlingen die om wat
voor reden dan ook niet aan de overgangsnorm voldoen, worden door de coach uitgenodigd
voor een gesprek. Aan het eind van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers en leerling de
gelegenheid om samen met de coach een eindgesprek te voeren.
Een leerling, of in geval van minderjarigheid diens ouder, kan volgens het Reglement
overgangsnormen bij de directeur in beroep gaan tegen een beslissing van de
rapportenvergadering m.b.t. de bevordering van de leerling. De procedure beroep tegen
besluit m.b.t. bevordering is gepubliceerd op onze website.
http://www.piterjelles.nl/impulsekollum/overgangsregeling
Leerlingbesprekingen
Leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, worden viermaal per schooljaar
besproken in een leerlingbespreking. Als er een probleem of hulpvraag is, wordt eerst
gekeken of de coach daar iets in kan betekenen. Als dit niet toereikend is, kan het besluit
worden genomen de leerling in te brengen in het zorgadviesteam.
Tijdens de leerlingbespreking bespreken de docenten onder leiding van de pedagogisch
medewerker het plan van aanpak (ontwikkelingsperspectief) van leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben om de juiste zorg aan de leerling te kunnen bieden.
Ouders/verzorgers en leerlingen worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren
van deze ontwikkelingsperspectieven. De begeleiding wordt binnen de klas door de
lesgevende docenten, door de coach en de pedagogisch medewerker vormgegeven.
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Contactpersoon machtsmisbruik, pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Ongewenst gedrag op school, het kan ook jou overkomen.
 Voel je je onveilig?
 Word je lastig gevallen?
 Word je gepest?
 Word je aangeraakt op een manier die jij niet prettig vindt?
 Gebeuren er dingen op internet die je als onprettig, onveilig ervaart?
Blijf hier niet mee rondlopen. Er is altijd iemand bij wie je terecht kunt met je verhaal, met
wie je vertrouwelijk kunt praten. Onze contactpersoon machtsmisbruik, pestcoördinator en
de vertrouwenspersoon is onze pedagogisch medewerkster Dorijn van Doorn
(dvdoorn@pj.nl). Als je ernstige klachten of problemen hebt, kun je die aan de
vertrouwenspersoon vertellen. Zij kan met jou zoeken naar de beste aanpak.
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6. Communicatie
De driehoek leerling – school – thuisfront
De coach is voor zowel leerling als thuisfront de belangrijkste persoon op !mpulse Kollum.
De coach heeft het meeste contact met de leerling en heeft breed inzicht in de voortgang en
ontwikkeling van de leerling. Daarmee is de coach de spil in de begeleiding. Voor leerling en
thuisfront betekent dit dat de coach te allen tijde het eerste aanspreekpunt is. Het contact
met school verloopt dan ook via de coach. Aan het begin van het schooljaar krijgen de
leerlingen te horen wie hun coach is. Dit wordt ook gecommuniceerd met thuis. In de eerste
weken van het schooljaar nodigt de coach alle ouders/verzorgers uit voor een informatie/kennismakingsavond. Wij doen ons best om de leerlingen en hun thuisfront via
verschillende kanalen optimaal te informeren. Dit doen we onder andere via onze website,
onze elektronische leeromgeving, Twitter, Instagram, brieven, e-mails en nieuwsbulletins.
Op !mpulse Kollum zien wij ouders/verzorgers als partners met een gezamenlijk doel: het
welzijn en de optimale ontwikkeling van de leerling. Transparante communicatie is daarbij
van groot belang. Dit geldt voor zowel de leerling, de coach als voor de ouders/verzorgers.
Graag zien we de communicatie tweezijdig: we verwachten van ouders/verzorgers dat zij
contact opnemen met de coach wanneer zij behoefte hebben aan informatie-uitwisseling op
welk gebied dan ook. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij zich regelmatig op de
hoogte stellen van de informatie die vanuit school met het thuisfront wordt
gecommuniceerd. Hierbij gaat het onder andere om brieven en nieuwsbrieven,
uitnodigingen voor gespreksmomenten, cijfers en beoordelingen en het nieuws dat via de
website en SOMtoday wordt gecommuniceerd.
Wanneer er factoren zijn die het functioneren van een leerling op school mogelijk kunnen
beïnvloeden, dan wordt de coach hiervan graag via e-mail door het thuisfront op de hoogte
gesteld. Het is uiteraard mogelijk om buiten de reguliere contactmomenten een afspraak te
maken met de coach. We verzoeken ouders/verzorgers dit via e-mail te doen.
Participatie van leerlingen en ouders/verzorgers
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school.
Ook willen we graag weten wat zij van school vinden. Daarom betrekken we leerlingen en
ouders/verzorgers op verschillende manieren bij de gang van zaken op school.
Medezeggenschap
Naast een overkoepelende Medezeggenschapsraad (MR) binnen de scholengemeenschap
Piter Jelles, kent !mpulse Kollum een eigen deelraad bestaande uit drie rechtstreeks
gekozen geledingen: personeel, leerlingen en ouders. De !K-raad komt maximaal acht keer
per jaar bijeen.
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Leerlingenraad
Uit iedere klas heeft een – democratisch gekozen – leerling zitting in de leerlingenraad. De
leerlingenraad vergadert viermaal per schooljaar. Als schakel tussen school, de leerlinggeleding van de deelraad en leerlingen richt de leerlingenraad zich op alle zaken die met
school en het schoolleven te maken hebben Bijvoorbeeld de kwaliteit van de lessen, feesten,
verschillende (buitenschoolse) activiteiten en social media. Binnen de leerlingenraad worden
deze onderwerpen besproken en kan er worden gebrainstormd. De leerlingen denken
positief mee de dagelijkse gang van zaken binnen de school.
Klankbordgroep
De klankbordgroep van ouders/verzorgers heeft een adviesfunctie. De klankbordouders/verzorgers vergaderen een aantal keer per schooljaar met een docent en de schoolleiding.
Als schakel tussen school, deelraad en ouders richt de klankbordgroep zich op alle zaken die
met school en het schoolleven te maken hebben. Daarbij vormen de onderwerpen:
organisatie, onderwijs, kwaliteitszorg, facilitaire zaken, communicatie en externe contacten
de uitgangspunten.
Kwaliteitsonderzoeken
!mpulse Kollum is aangesloten bij ‘Kwaliteitscholen’. Om de kwaliteit van ons onderwijs te
continueren, te borgen en waar nodig te verbeteren, is onderzoek nodig. Niet alleen
onderzoek op het gebied van leerinhouden, organisatie en onderwijsactiviteiten, maar ook
op het gebied van schoolklimaat, tevredenheid en communicatie. Meerdere malen per jaar
nodigen we leerlingen en ouders/verzorgers uit om een kwaliteitsonderzoek voor ons in te
vullen. De uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken worden geanalyseerd, waar mogelijk
met de respondenten besproken en de uitkomsten worden aangewend ten behoeve van de
voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.
Elektronische leeromgeving
Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een eigen
inlogcode en wachtwoord waarmee kan worden ingelogd op onze elektronische
leeromgeving SOMtoday. Via SOMtoday wordt alle belangrijke informatie, zoals cijfers, het
rooster, PTA’s, PTO’s, studiewijzers, opdrachten, oefenmateriaal, beeldmateriaal en
achtergrondinformatie aangeboden door docenten. SOMtoday is voor leerlingen en
ouders/verzorgers te allen tijde online te raadplegen.
Cijfers en beoordelingen
Leerlingen en hun thuisfront kunnen op elk gewenst moment via de inloggegevens van de
leerling toegang krijgen tot het cijferportaal van SOMtoday. Met behulp van dit cijferportaal
is het mogelijk om inzage te krijgen in de op school vastgestelde cijfers en/of beoordelingen
van de leerling. Vanzelfsprekend kan een leerling alleen zijn of haar eigen resultaten inzien
Op !mpulse Kollum werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Alle behaalde cijfers
tellen mee in het eindcijfer. De weging van de cijfers wordt inzichtelijk gemaakt in het PTO
(onderbouw) en PTA (bovenbouw).
Rapportage
In februari en aan het eind van het schooljaar – na de voortgangsbesprekingen - ontvangen
leerlingen en ouders/verzorgers een overzicht van de stand van zaken tot dan toe. De
actuele voortgang is overigens op elk moment inzichtelijk via SOMtoday.
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10-minutengesprekken
Naar aanleiding van de voortgangsbesprekingen krijgen alle leerlingen en ouders/verzorgers
de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan met de coach. Daarnaast is er de
mogelijkheid om met twee docenten in gesprek te gaan.
Ouderavonden
Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal ouderavonden. Enkele hiervan zijn
leerjaarspecifiek. Met ouders/verzorgers wordt dan informatie uitgewisseld over alle
belangrijke zaken die het leerjaar betreffen. Hierbij valt te denken aan coaching,
loopbaanoriëntatie, examen, Setting, Community, overgangsnormen, kring en informatie
over toetsen en het leerlingvolgsysteem. We nodigen aan het begin van het schooljaar de
ouders/verzorgers van leerjaar 1 uit om kennis te maken met het team en elkaar.
Daarnaast staan er algemene ouderavonden rond een thema, bijvoorbeeld sociale media of
genotmiddelen, op het programma.
Nieuwsbrieven
Viermaal per jaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief !mpulsel. In deze nieuwsbrief blikken
team en leerlingen terug op de afgelopen periode en kijken we alvast vooruit naar de
komende weken. Bij de nieuwsbrief zit een perioderooster waarop alle belangrijke data van
de volgende periode staan vermeld.
Brieven
Leerlingen en hun ouders/verzorgers worden regelmatig op de hoogte gesteld van zaken die
er spelen op !mpulse Kollum. Deze brieven worden via e-mail naar ouders/verzorgers en
leerlingen verstuurd.
Website en Instagram
!mpulse Kollum heeft een eigen website waarop, naast een schat aan informatie over onze
school, ook de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden over ons te lezen zijn. We zetten
ook de sociale media in om met de wereld om ons heen te communiceren. Volg ons via onze
website www.piterjelles.nl/impulsekollum of op Instagram piterjellesimpulsekollum.
In de media
Verschillende media zien activiteiten op !mpulse Kollum als nieuwswaardig. We zijn dan ook
geregeld in het nieuws: in de krant, op internet, op radio en tv. Daarnaast worden er op
school door leerlingen, teamleden of externen foto´s en filmpjes gemaakt, worden er
interviews afgenomen en artikelen gepubliceerd. Ook op de eigen website en social media
wordt beeldmateriaal gepubliceerd. Als ouders/verzorgers er bezwaar tegen hebben dat hun
kind hierin participeert, dan kunnen zij dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk
kenbaar maken bij de schoolleiding.
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7. Praktische zaken
Leerplicht en vrijstelling van schoolbezoek
In de Leerplichtwet staat dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar wegblijven. Maar er zijn uitzonderingen. Die
staan duidelijk in een officiële folder. Deze folder is verkrijgbaar bij onze administratie. De
inhoud van de folder is ook te lezen via de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.
Het protocol is te vinden op www.piterjelles.nl en ligt ter inzage op de school.
Ouders/verzorgers die voor hun kind vrijstelling van schoolbezoek willen vragen, moeten dit
minimaal 3 weken van tevoren doen via een aanvraagformulier dat te downloaden is vanaf
onze website (http://www.piterjelles.nl/impulsekollum/verlof-en-absentie/).
Dit formulier moet volledig ingevuld worden ingeleverd bij de locatiedirecteur. Deze toetst
aan de leerplichtwet of er gegronde reden is voor vrijstelling van schoolbezoek. Verlof dat
wordt opgenomen zonder toestemming van de locatiedirecteur of leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd verzuim. De locatiedirecteur is verplicht dit te melden bij het
digitaal verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Via het verzuimloket wordt
de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling is ingeschreven ingelicht.
Verzuim door ziekte
Als een leerling ziek is, wordt dit dezelfde dag bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.30 uur
door een ouder/verzorger telefonisch aan school gemeld. Als de leerling langer dan een
week ziek is, verwachten we dat een ouder/verzorger contact opneemt met de coach van de
leerling.
Wanneer een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, dan wordt dit gemeld bij de
verzuimcoördinator of de pedagogisch medewerker. Zodra de leerling thuis is, verwachten
we dat een ouder/verzorger dit bevestigt.
Ongeoorloofd verzuim
Alle teamleden registreren ieder lesuur de absenten en telaatkomers. Deze
absentieregistratie is ook voor leerlingen en de ouders/verzorgers inzichtelijk via SOMtoday.
De verzuimcoördinator neemt via de e-mail contact op met de ouder(s)/verzorger(s)
wanneer een leerling:
 1 keer ongeoorloofd afwezig is:
Ouders/verzorgers ontvangen een e-mail ter berichtgeving van de ongeoorloofde
afwezigheid.
 2 keer ongeoorloofd afwezig is :
Ouders/verzorgers ontvangen een e-mail ter berichtgeving dat de leerling wordt uitgenodigd
voor een gesprek met de verzuimcoördinator.
 3 keer ongeoorloofd afwezig is:
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De verzuimcoördinator nodigt ouders/verzorgers en leerling uit voor een gesprek. Ook doet
de verzuimcoördinator een melding van het ongeoorloofde verzuim bij de
leerplichtambtenaar.
 5de keer te laat is geweest:
Ouders/verzorgers ontvangen een e-mail ter berichtgeving dat de leerling 5 keer te laat is
gekomen. Bij 10 keer te laat, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Verzuim als signaal
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat regelmatig schoolverzuim (ook frequente ziekmelding)
vaak een eerste stap is naar voortijdig schoolverlaten. Om onnodige schooluitval zoveel
mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te reageren op signalen van achterliggende
problematiek, is de school verplicht om regelmatig schoolverzuim te melden bij het digitaal
verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Bezoek aan huisarts, tandarts e.d.
In principe dient een bezoek aan een huisarts of tandarts niet onder schooltijd gepland te
worden. Is het niet mogelijk om buiten schooltijd een bezoek te plannen, dan bericht een
ouder/verzorger zodra datum en tijd bekend zijn dit schriftelijk bij de verzuimcoördinator.
Niet meedoen met Sport en Spel
Als een leerling niet mee kan doen met de lessen Sport en Spel, dan bericht een
ouder/verzorger dit schriftelijk aan de docent. Ook als een leerling niet mee kan doen, dient
hij/zij wel aanwezig te zijn in de lessen Sport en Spel, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
Roosterwijzigingen en lesuitval
Het uitvallen van lessen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Als teamleden ziek of
om een andere reden afwezig zijn, wordt het lesrooster voor die dag aangepast. Het kan
zijn dat er andere lessen ingeroosterd worden. Het is ook mogelijk dat het rooster
gecomprimeerd wordt, zodat leerlingen eerder vrij zijn. Roosterwijzigingen die vooraf
bekend zijn, voeren we vroegtijdig door in het rooster dat inzichtelijk is via SOMtoday.
Verwijderd uit de les of van de werkvloer
Het kan gebeuren dat een leerling door een teamlid uit de klas of van de werkvloer wordt
verwijderd. Daar is dan een gegronde reden voor geweest. De docent registreert de
verwijdering in SOMtoday. De leerling meldt zich dan bij de locatieleiding of de pedagogisch
medewerker. In dat geval treedt het herstelrechtprotocol in werking. Het teamlid gaat in
(een herstelrecht)gesprek met de leerling over hetgeen is voorgevallen. De leerling belt na
dit gesprek naar huis. In dit telefoongesprek wordt verteld wat er precies is gebeurd, wat er
op school van de leerling wordt verwacht en dat er thuis over het voorval gesproken moet
worden. Van de leerling wordt daarna verwacht dat hij nadenkt over zijn gedrag,
verbeteracties formuleert en een concreet voorstel doet voor een herstelactie. Hierna gaat
de leerling het gesprek aan met het teamlid dat de leerling uit de les of van de werkvloer
verwijderd heeft. Desbetreffend teamlid bepaalt of de leerling – op grond van de te
ondernemen acties – weer terug kan komen in de (volgende) les.
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Activiteiten
Gedurende het schooljaar vinden er buiten de lessen om veel activiteiten plaats.
Schoolfeest
In overleg met de leerlingen wordt er jaarlijks een schoolfeest georganiseerd. Meestal is dit
een kerstgala dat plaatsvindt in de week voor de Kerstvakantie. Voor een schoolfeest wordt
entreegeld gevraagd en er mag één introducé per leerling mee worden genomen. Een
schoolfeest is altijd alcoholvrij.
Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest wordt jaarlijks in de kringen gevierd.
Presentaties Settingweek
Een Settingweek wordt op de laatste middag afgesloten met een gezamenlijke activiteit. Je
kunt dan denken aan een markt of een podiummiddag. Voor deze Settingpresentatie wordt
het thuisfront uitgenodigd.
Sportdagen
Elk jaar wordt een aantal sportdagen georganiseerd. We doen dat meestal in de vorm van
workshops. Je kunt dan kiezen uit sportieve workshops die gegeven worden door experts. Je
moet dan denken aan judo, basketbal, voetbal, fitness, yoga, darten en suppen.
Doedag en open dag
Voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen wordt er een Doedag georganiseerd. De
leerlingen kunnen op zo’n dag kennismaken met allerlei vakken die op onze school gegeven
worden, zoals Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij en Mens en Natuur. Op onze open
dag is iedereen die belangstelling heeft voor onze school welkom om onze school te
bezoeken en informatie te krijgen. De open dag vindt plaats van 17.00 uur tot 20.30 uur.
Onze leerlingen helpen deze dagen mee om onze school zo goed mogelijk te presenteren
aan de belangstellenden.
Excursies
Tijdens de Settingweken staat er voor leerjaar 1 en 2 een excursie op het programma. Deze
excursie staat altijd in het teken van het thema van de Settingweek. Zo hebben we
bijvoorbeeld NEMO, het IJstijdenmuseum, AquaZoo, voetbalstadion Euroborg en het Fries
Museum bezocht.
Ook in de bovenbouw gaan leerlingen minimaal eenmaal per jaar op excursie. De excursie
staat dan in het teken van een bepaald vak of profiel. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan
een bezoek aan de sterrenwacht, het Waddengebied, het gemeentehuis, de rechtbank, het
Rijksmuseum of Artis.
Sommige excursies zijn gratis. Voor andere excursies vragen we een bijdrage van de
ouders/verzorgers. Deze bijdrage is gemiddeld 70 euro per leerjaar.
Gastlessen
Meerdere malen per jaar worden bij verschillende vakken gastlessen gegeven door experts
uit de praktijk. Zo komen bijvoorbeeld de politie, de burgemeester, medewerkers van
bureau Halt en Tûmba bij ons op school hun praktijkervaring met leerlingen delen.
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Verkeersveilige school
Bijna alle leerlingen van !mpulse Kollum komen met de fiets naar school. Om de leerlingen
bewust te maken van de risico’s die het met zich meebrengt om door het drukke verkeer te
fietsen en vooral om te laten zien wat ze zélf kunnen doen om ongelukken te voorkomen,
wordt er op !mpulse Kollum jaarlijks volop aandacht besteed aan dit thema.
Tijdens de Friese Fiets APK worden elk jaar de fietsen van alle leerlingen gecontroleerd.
Voldoen ze aan alle eisen? Kleine reparaties worden direct uitgevoerd door een fietsenmaker
op school. Is je fiets tiptop in orde? Dan krijg je een felbegeerde OK-sticker op je fiets!
Er worden gastlessen gegeven door mensen die zelf verkeersslachtoffer zijn geworden en in
actieve workshops over gedrag in het verkeer worden leerlingen bewustgemaakt van de
gevolgen van bijvoorbeeld het gebruik van een telefoon en het luisteren van muziek op de
fiets. Voor leerjaar 1 wordt een verkeersmarkt georganiseerd waarbij er allerlei
spectaculaire activiteiten te doen zijn in en om de school.
ProRail, beheerder van het spoorwegnet van Nederland, geeft speciale workshops over
veiligheid langs het spoor. Elk jaar gebeuren er onnodig ongelukken door personen die zich
langs het spoor begeven. ProRail gaat in op de risico’s hiervan.
Verkeersveiligheid is een vast onderwerp op de agenda van onze klankbordgroep en de
leerlingenraad. Er wordt besproken hoe we dit onderwerp nog beter kunnen behandelen en
we bespreken ook mogelijke gevaarlijke situaties in de omgeving van de school.
Reanimatie-onderwijs
Naast een diploma op het juiste niveau wil !mpulse Kollum de leerlingen ook tools in handen
geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen,
te halen en een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Daarom is onze
school begonnen om álle leerlingen en teamleden te leren reanimeren. We hebben hiertoe
een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.
De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze
borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED
kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door eigen teamleden van !mpulse
Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is
gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad.
Aan het einde van de cursus ontvangt de leerling een certificaat van de Hartstichting. Deze
wordt ook opgenomen in het ‘plusdocument’, de plek om geleerde vaardigheden aan te
kunnen tonen die buiten het reguliere vakkenaanbod vallen. We zorgen ervoor dat
leerlingen niet eenmalig leren reanimeren, maar dat deze vaardigheid tenminste eenmaal
per jaar herhaald wordt.
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Schoolreizen
In de laatste schoolweek staat er traditiegetrouw een schoolreisje op het programma. De
afgelopen jaren zijn we met z’n allen naar attractiepark Walibi en Movie Park Germany
geweest.
In leerjaar 4 vindt de buitenlandreis plaats (Global). Leerlingen gaan dan onder begeleiding
van teamleden op schoolreis naar een Europese stad. De invulling van deze buitenlandreis
wordt grotendeels zelf door leerlingen georganiseerd.
In het kader van internationalisering vindt er in leerjaar 4 tevens een uitwisseling plaats
tussen leerlingen van !mpulse Kollum en de St.-Ludgeri-Realschule, een middelbare school
in het Duitse Löningen.
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8. Een verbindende en veilige school
Afspraken
Overal worden afspraken gemaakt. Afspraken zijn er om het samen leven en werken voor
iedereen goed en plezierig te laten verlopen.
Op !mpulse Kollum zijn afspraken gebaseerd op de fatsoensnorm en:
- Je gaat met respect om met elkaar;
- Je gaat met respect om met je eigendommen en de eigendommen van een ander;
- Je bent aanspreekbaar op je gedrag;
- Je komt je afspraken na;
- Je komt op tijd.
Daarnaast is er een aantal praktische afspraken:
- Je laat een open en productieve werkhouding zien;
- Tijdens alle roosteronderdelen ben je efficiënt aan het werk en is je planning
inzichtelijk voor jezelf en het team;
- Het gebruik van internet is gericht op schoolwerk;
- Tijdens de verschillende roosteronderdelen staan de mobiele telefoons op stil en
zitten in de tas. Gebruik van je mobiele telefoon gaat in overleg met je docent of
begeleider;
- Tijdens alle roosteronderdelen ben je in de ruimte die in het rooster staat benoemd;
- Tijdens les, KWT, Setting, Community en kringen wordt niet gegeten en gedronken.
Gezondheidsredenen zijn hierop een uitzondering;
- Drinken neem je mee in een klein (max. 0,5 l) afsluitbaar flesje;
- In de pauzes eet en drink je in de expo, de keuken of buiten;
- In de kleine pauze blijf je op school, in de middagpauze mag je het plein verlaten;
- Tijdens de pauze ben je niet in de kringruimtes of lokalen;
- Wil je gebruik maken van keukenspullen? Neem ze dan van thuis mee;
- Je afval deponeer je in de afvalbak;
- We hebben een rookvrij schoolplein.
Wanneer jij je niet aan bovenstaande punten houdt, spreken we je aan op je gedrag of gaan
we met jou in gesprek over je gedrag. Word je op grond van je gedrag uit de les verwijderd,
dan vindt er een herstelgesprek plaats waarvan ook je ouders/verzorgers op de hoogte
worden gesteld.
Bij zeer grote overtredingen of herhaalde misdragingen kun je geschorst worden voor een
door de schoolleiding te bepalen tijd of van school worden verwijderd. De
schorsingsmaatregel wordt telefonisch en schriftelijk aan je ouders/verzorgers meegedeeld.
Deze regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering is te vinden op de website
www.piterjelles.nl en ligt ter inzage op school.
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Je coach neemt contact op met thuis wanneer:
- je vaak uit de les wordt gestuurd;
- het vermoeden bestaat van ongeoorloofd verzuim (spijbelen);
- je rookt op het schoolplein (want we hebben een rookvrij schoolplein);
- het vermoeden bestaat dat je onder invloed van of in het bezit bent van drugs of
alcohol op school.
Beschadigingen
Als jij op school al of niet per ongeluk iets beschadigt dan ben je daar verantwoordelijk voor
en moet jij en/of je ouders/verzorgers de schade herstellen en/of vergoeden.
Fietsenstalling en parkeren
Als je op de fiets, brommer of scooter naar school komt, stal je deze in de fietsenrekken in
de fietsenstalling. Kom je met de auto naar school, dan parkeer je deze op het
parkeerterrein van de school. Parkeren voor de uitrit van het schoolplein is niet toegestaan
i.v.m. de toegang van ambulance en brandweer.
ICT-reglement
Bij de eerste keer inloggen op ons netwerk, krijgen de leerlingen de regels omtrent het ICTgebruik te zien. Wij verwachten dat de leerlingen zich aan deze regels houden. Het
reglement ligt ook ter inzage bij de ICT-afdeling van Piter Jelles.
Kluisjes
In de introductieperiode krijgt iedere leerling een eigen opbergvakje of kluisje met een
sleuteltje. Zolang een leerling bij ons op school zit, mag hij/zij dit kluisje gebruiken. Er
wordt hiervoor eenmalig een borgsom van 5 euro gevraagd. Wanneer de kluissleutel weer
bij ons ingeleverd wordt, krijg de leerling dit bedrag weer terug. In het kluisje kunnen
spullen die men niet direct nodig heeft bewaard worden, zoals gymkleding, handschoenen,
werkstukken en boeken.
Bedrijfshulpverlening
Er kunnen helaas altijd ongelukken gebeuren. Daarom is een aantal teamleden aangewezen
als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij zijn speciaal opgeleid om ingezet te kunnen worden bij
brand en het verlenen van eerste hulp. Mocht een leerling of teamlid eerste hulp nodig
hebben dan kunnen zij terecht bij een van de bhv’ers. Tenminste tweemaal per jaar zal er
(aangekondigd of onaangekondigd) een ontruimingsoefening worden georganiseerd om
leerlingen en team te kunnen voorbereiden op een ontruiming.
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9. Praktische en zakelijke informatie
Gratis leermiddelen
Alle standaard lesmateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. De leerlingen
maken gebruik van laptops, vaste computers, tablets en lesboeken die door school
bekostigd en beschikbaar gesteld worden gesteld.
Schoolboeken
Het leveren van schoolboeken heeft Piter Jelles uitbesteed aan Van Dijk Educatie. Leerlingen
bestellen hun boekenpakket via de site van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl).
De boeken worden dan thuis afgeleverd.
Wanneer je de boeken hebt ontvangen, moet je deze goed controleren: is alles aanwezig
wat op de pakbon staat? Hebben de boeken geen grote schade (waterschade, veel gekras,
missende pagina’s), kortom kun je ermee werken?
Als je een fout ontdekt, vragen of opmerkingen hebt neem dan geen contact op met school
maar met de klantenservice van Van Dijk (www.vandijk.nl / 0900 5004010). Zij helpen je
graag verder.
Aan dit boekenpakket zijn voor ouders/verzorgers in beginsel geen kosten verbonden.
Eventuele schade of vermissing wordt door Van Dijk wel in rekening gebracht bij
ouders/verzorgers.
Schoolbenodigdheden
Om goed beslagen ten ijs te komen, verwachten we van alle leerlingen onderstaande
basisuitrusting:
 agenda
 etui met daarin pennen, (kleur)potloden, gum, geodriehoek, schaar, rekenmachine,
lijmstift
 verschillende A4-ordners, multomap(pen) en/of schriften (lijntjes en ruitjes)
 snelhechters en showtassen
 een koptelefoon of oortjes
 sportkleding en gymschoenen
 broodbak/drinkbeker
 stevige schooltas
De Lauwersregeling
Inwoners van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. kunnen in
aanmerking komen voor de Lauwersregeling. Op grond van deze regeling kunnen
huishoudens met een lager inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van
maatschappelijke participatie. Ook bijkomende schoolkosten kunnen via deze regeling
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vergoed worden. Voor meer informatie over de Lauwersregeling verwijzen we naar de
website van de verschillende gemeenten.
Vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende kosten
De vrijwillige ouderbijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten/materialen buiten het gewone
lesprogramma, die niet door de overheid bekostigd worden. Wordt de ouderbijdrage niet
(helemaal) voldaan, dan kunnen leerlingen worden uitgesloten van bepaalde activiteiten.
!mpulse Kollum - overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017
activiteit/materialen
leerjaar leerjaar leerjaar leerjaar leerjaar
1
2
3
4T
4H/V
Ongevallen- en
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
aansprakelijkheidsverzekering
Sportdagen
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
Bijdrage projectweken € 7,75
€ 7,75
€5
€5
€5
(Setting en
Community)

leerjaar
5 H/V
€ 2,25

leerjaar
6V
€ 2,25

€ 20
€5

€ 20
€5

Daarnaast worden er gedurende het schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd
waarbij een bijdrage wordt gevraagd. Ook is het mogelijk om via school een grafische
rekenmachine aan te schaffen.
!mpulse Kollum - overzicht bijkomende kosten 2016-2017
activiteit/materialen
leerjaar leerjaar leerjaar leerjaar leerjaar
1
2
3
4T
4H/V
Leergebiedexcursie
€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
Schoolreis
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40
Leerlingenactiviteiten
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10
Kringactiviteiten
€5
€5
€5
€5
€5
Buitenlandreis
€ 370
€ 370
Grafische
€ 130*
rekenmachine
* Afhankelijk van het gekozen vakkenpakket

leerjaar
5 H/V
€ 70
€ 40
€ 10
€5

leerjaar
6V
€ 70
€ 40
€ 10
€5

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door middel van een digitale factuur in de maand
oktober/november in rekening gebracht. De bijkomende kosten worden – ook bij ziekte
en/of afwezigheid - apart geïnd. Ook voor de buitenlandreis in leerjaar 4 ontvangen
ouders/verzorgers een aparte factuur.
NB: De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen
enkele manier afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n).
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Omschrijving activiteiten en materialen vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende
kosten
Omschrijving activiteit/materialen
Ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering

Sportdagen
Leergebiedexcursies

Projectweken

Schoolreis
Leerlingenactiviteiten
Kringactiviteiten
Buitenlandreis

Grafische rekenmachine

De ongevallenverzekering geeft de leerling de mogelijkheid
een beroep te doen op een (beperkte) uitkering bij blijvende
invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit
binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen.
Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een
ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een
bepaald bedrag. Het komen en gaan naar en van school, via
de kortste route, is verzekerd. Dat geldt ook voor
geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk
zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de
leerling geen dekking biedt.
Vanuit het leergebied Sport en Spel worden meerdere malen
per jaar sportieve activiteiten georganiseerd zoals
kanovaren, survivallen, klimmen en een pannatoernooi.
Vanuit de leergebieden worden voor elk leerjaar educatieve
excursies georganiseerd. Te denken valt aan een bezoek aan
de Tweede Kamer, wadlopen, een bezoek aan het
Rijksmuseum of het Anne Frankhuis, Nemo of het Mediapark.
In Settingweken en Communityweken wordt in
samenwerking met verschillende experts uit het bedrijfsleven
en van maatschappelijke organisaties een contextrijk project
aangeboden. Ook vindt er een werkbezoek of een excursie
plaats.
Jaarlijks gaan team en leerlingen op schoolreis. De
bestemming wordt door de leerlingen en team gezamenlijk
bepaald.
Tijdens de Communityweken worden feesten en
evenementen organiseert zoals een kerstgala en een
afsluitende barbecue.
De kring is de vaste thuisbasis van de leerling. De
sinterklaasviering vindt plaats in de kringgroep.
In leerjaar 4 organiseren de leerlingen onder leiding van
teamleden een reis naar een buitenlandse bestemming. De
reis heeft een educatief karakter. Leerlingen bepalen op
grond van hun sector- of profielkeuze de leerinhoud van deze
buitenlandreis.
Bij het vak wiskunde is in de bovenbouw een grafische
rekenmachine noodzakelijk. Niet elke grafische
rekenmachine is hiervoor geschikt. In de eerste schoolweken
wordt gecommuniceerd welk merk/type gebruikt kan
worden.
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10. Opbrengsten
De opbrengstenkaart en leerlingenstromen 2016
De opbrengstenkaart is een overzicht van de resultaten die een school voor voortgezet
onderwijs heeft behaald over een periode van 3 schooljaren. De Onderwijsinspectie stelt de
opbrengstenkaart samen en publiceert deze jaarlijks op haar website
www.onderwijsinspectie.nl.
De resultaten op de opbrengstenkaart zijn gebaseerd op de gemiddelde opbrengsten van de
afgelopen 3 schooljaren. De opbrengsten worden per schoolsoort binnen een schoolvestiging
toegekend (vmbo per leerweg, havo en vwo).
Bij het samenstellen van de opbrengstenkaart kijkt de inspectie naar vier criteria:
 de score van de leerlingen bij de examens;
 de doorstroom in de onderbouw (het aantal zittenblijvers);
 het rendement in de bovenbouw (het aantal leerlingen dat rechtstreeks doorstroomt
naar het examen);
 het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer (se) en het cijfer voor het
centraal examen (ce);
De matrix op de volgende bladzijde geeft, als onderdeel van de opbrengstenkaart, een
grafisch beeld van de leerlingenstromen op !mpulse Kollum.
Oordeel Onderwijsinspectie
Trots en blij zijn wij op de feedback die we hebben gekregen tijdens het laatste bezoek
(kwaliteitsonderzoek) van de Onderwijsinspectie (oktober 2015). In het Inspectierapport is
te lezen dat alle indicatoren betreffende het onderwijsproces door de Onderwijsinspectie
worden beoordeeld met een voldoende of een goed. De onderwijsinspectie kent Piter Jelles
!mpulse Kollum daartoe een basisarrangement voor Inspectietoezicht toe.
Scholen op de kaart
!mpulse Kollum is een open en transparante school. We willen ons onderwijs continu
verbeteren. Daarbij baseren we ons onder andere op feedback die we krijgen van
bijvoorbeeld leerlingen en ouders/verzorgers. Om een en ander inzichtelijk te maken,
heeft brancheorganisatie de VO-raad een systeem ontwikkeld waarbij uitgebreide informatie
over de scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig
indicatoren over onderwerpen als algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid,
kwaliteit en bedrijfsvoering, worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd,
maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen. Het volledige
rapport van de Onderwijsinspectie is ook in te zien op de website van “Scholen op de Kaart”.
Klik op de link om de pagina van onze school te bezoeken. Scholenopdekaart
Meerjarenopbrengsten en doorstroomgegevens
Op de in maart 2015 door de Onderwijsinspectie gepubliceerde meerjarenopbrengstenkaart
die de opbrengsten over de laatste drie schooljaren weergeeft, is zichtbaar dat zowel voor
de vmbo-t-afdeling als de havo-afdeling het opbrengstenoordeel voldoende is. De
doorstroom, de eindexamencijfers, het slagingspercentage en het verschil tussen het SE- en
het CE-cijfer zijn goed. De vwo-afdeling wordt, gezien het geringe aantal leerlingen, niet
meegenomen in het opbrengstenoordeel.
Sinds het schooljaar 2015 – 2016 hanteert de Onderwijsinspectie een andere
berekeningswijze voor de meerjarenopbrengsten. Deze nieuwe berekeningswijze leidt ertoe
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dat dezelfde resultaten nu als minder goed worden beoordeeld. Deze beoordeling is
zichtbaar op de meerjarenopbrengstenkaart van 2016.
We zijn trots op en blij met de eindexamenresultaten behaald door onze eindexamenleerlingen in het eerste tijdvak van het schooljaar 2015 – 2016. Al onze eindexamenleerlingen, zowel vmbo-t, havo als vwo, zijn – evenals in het schooljaar ervoor – in het
eerste tijdvak voor hun eindexamen geslaagd met respectievelijk gemiddelde CSE-cijfers
van 6,6, 6,9 en 6,5. Voor onze vmbo-t afdeling geldt dat dit het derde jaar op rij is dat alle
leerlingen slagen. We zijn verheugd over en trots op het feit dat al onze inspanningen in de
afgelopen schooljaren hebben geleid tot een significante versteviging van de kwaliteit van
ons onderwijsproces, hetgeen onder andere tot uitdrukking gaat komen in de rendementen
en de meerjarenopbrengsten van 2017.
Ambitieus leerklimaat
Op !mpulse Kollum werken we met elkaar samen binnen een ambitieus leerklimaat. Onder
een ambitieus leerklimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen de schoolleiding, teamleden,
leerlingen en ouders/verzorgers continu samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het
onderwijs kunnen verbeteren en een grote bereidheid hebben om zich verder te ontwikkelen
en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs.
!mpulse Kollum neemt daartoe o.a. deel als pilot-school aan het traject 'Ambitieus
leerklimaat' van en met de VO-Raad.
Op de volgende pagina’s zijn de doorstroom binnen de school, doorstroom naar het
vervolgonderwijs en de onderwijsresultaten van 2016 grafisch weergegeven. Deze gegevens
zijn tevens inzichtelijk via scholenopdekaart.
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Doorstroom binnen de school
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Doorstroom naar vervolgonderwijs
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Onderwijsresultaten 2016

40

41

