
 

 

 

 

 

 

 

Hááálo !mpulselabonnees,  

 

Ja hoor! Daar zijn we weer! Jullie merken  

het al, het was een geslaagde vakantie: 

volledig opgeladen, blakend van energie en 

met een lekker bruin kleurtje, staan we te 

popelen om er weer volop tegenaan te gaan 

met z’n allen. Schooljaar 2017 – 2018 @!K 

here we come! 

 

Jullie het leuk gehad op de camping in 

Frankrijk? In de luie stoel in de achtertuin? 

Op het handdoekje aan de rand van 

zwembad? Achter de rokende barbecue? 

Met de voetjes in de oceaan? En net zo een 

zin om het schooljaar aan te vallen als wij? 

 

In deze met goud beklede !mpulsel blikken 

we terug op het laatste semester van  2016 

– 2017 en kijken we vooruit naar de eerste 

periode van het schooljaar dat aan onze 

voeten ligt.  

 

 

 

Ons hart maakt nog steeds een sprongetje 

van blijdschap als we terugdenken aan die 

spannende tijd rondom de 

eindexamenuitslag. Wederom slaagden al 

onze leerlingen voor hun vmbo-t, havo en 

vwo diploma. En dat voor de derde keer op 

rij en met fantastische resultaten. Wát een 

topprestatie (in co-operatie) van team, 

leerlingen en ouders. Hoezee! Op naar de 

volgende 3 x 100%. 

 

Over sprongetjes gesproken.. ons 

leerlingenaantal steeg van 146 vorig jaar 

naar 175 as we speak. We verwelkomen 61 

nieuwe eerstejaars leerlingen en hun 

ouders/verzorgers en ook flink wat zij-

instromers. Wat fijn. Welkom @!K allemaal! 

 

We gaan van start. Dat betekent dat we 

lekker aan de slag gaan met alle  leuke   en  

 

 

 

mooie nieuwe plannen die we met z’n allen 

voor het komende schooljaar hebben 

opgesteld: we hebben ideeën rondom de 

toolbox, persoonlijke leerroutes,  KWT, 

eigenaarschap, literatuuronderwijs in de    

bovenbouw,  de  leerlingenraad 2.0 en nog 

veel meer. En heel voorzichtig bereiden we 

ons ook voor op de verhuizing naar de 

tijdelijke huisvesting die voor eind 

december gepland staat. Hierover verderop 

in deze, en in de volgende, !mpulsel meer. 

 

En ondertussen blijven we volop focussen 

op de kwaliteit van ons onderwijs en leggen 

we de lat weer ietsje hoger. We zetten de 

komende flink in op een ‘ambitieus 

leerklimaat’. Doen jullie met ons mee? 

 

Lekker lezen! 

Bea Kroeze 

 

 

!mpulsel 1 2017 - 2018 
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100% geslaagd @!K 

 

Na het eerste tijdvak, op 14 juni, slaagden 

alle leerlingen van onze school, voor de 

derde maal op rij, al voor hun vmbo-t en 

vwo diploma. Hessel maakte het nog even 

spannend door nèt niet rechtstreeks te 

slagen voor zijn havodiploma. Hij nam flink 

revanche in het tweede tijdvak en ook hij 

slaagde voor het felbegeerde havodiploma. 

Dat maakt dat ook al onze havoleerlingen 

slaagden: ook driemaal op rij 100%.  

 

Een hel bijzondere prestatie. Daarnaast 

mochten we ons verheugen in gemiddelde 

eindexamencijfers die ruim een halve punt 

boven de landelijke norm liggen.  

 

Een geweldige prestatie van uiteraard al 

onze toppers van leerlingen, die naast de 

opgedane kennis in al die jaren ook volop 

alle geleerde vaardigheden in konden 

zetten om met fantastische cijfers te mogen 

slagen.  

 

Daarnaast een geweldige prestatie van ons 

enthousiaste en betrokken team, dat ieder 

jaar weer zorgt voor een diploma met 

meerwaarde dat volop recht doet aan de 

kennis en vaardigheden die in onze huidige 

maatschappij worden gevraagd.  

Vrijdag 30 juni vierden we onder leiding van 

de coaches met alle geslaagde leerlingen en 

hun thuisfront een 100 % geslaagd 

diploma-feestje. 

 

Driemaal 100% hoera! 
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Dikke vette gefeliciteerd met jullie 

welverdiende diploma:  

 

Chico Bil, Angelina de Bruin, Sandro Casula, 

Koen Levers, Nienke Mollema, Marit van der 

Schaaf, Jacob Smid, José de Vries, Rutmer 

de Vries, Doetie Zijlstra – vmbo-t. 

 

 Joël Basta, Baukje Femke de Boer, Tobias 

Faber, Laura Huisman, Ilse Jellema, Harwin 

Kloosterman, Bjarne van der Kooi, Tietes 

Martens, Bente Meijer, Marije Meijer, 

Aarnout van der Ploeg, Darren van Rijswijk, 

Hessel van Rijswijk, Martijn Top, Ylva van 

der Veen, Sander Venema, Almer de Vries, 

Sem Wiersema, Jort Wiersma – havo. 

 

Elina Zwaagstra, Hylke Middel, Inge 

Seldenrijk, Eilina Sonnema – vwo. 

 

 

Onze oud-leerlinge Lisanne van der Ploeg 

maakte de prachtigste plaatjes van de 

diploma-uitreiking. Nieuwsgierig?  

Bekijk ze hier! 
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Kennismaken @!K 

 

Op dinsdagmiddag 4 juli stonden de 

deuren van !mpulse Kollum wijd open voor 

onze nieuwe brugklasleerlingen tijdens de 

kennismakingsmiddag.  

 

Om twee uur ’s middags kwamen de nieuwe 

leerlingen stilletjes binnen druppelen, het 

was toch best een beetje spannend! Omdat 

de groep eerstejaars best groot is dit jaar, 

hebben we groep opgedeeld in 2 kleinere 

groepen. Zo kon al snel het kennismaken 

onder leiding van de brugklasleerlingen van 

schooljaar 2016- 2017 beginnen!  

 

 

Er werd kennisgemaakt tijdens een 

speeddate in groepjes. Daarbij werd druk 

gekletst over verschillende onderwerpen 

zoals hobby’s, de woonplaats, de 

basisschool, vakantie en nog veel meer!  

 

Daarnaast hebben de leerlingen in groepjes 

gestreden tijdens de traditionele !K Battle. 

Er werd samengewerkt tijdens het lopen 

met de lange latten, het woordenmaken, 

geen ja, nee en uuh spel, verboden woord 

en er werd een parcours afgelegd tijdens de 

sinaasappelrace.  

De middag is omgevlogen! Het was leuk om 

alle nieuwe gezichten te zien en met elkaar 

kennis te maken: we kijken uit naar het 

komende schooljaar!  
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!K @Campus Kollum 

 

Campus Kollum wordt gebouwd! 

In oktober 2016 ondertekenden de 

bestuurders van Lauwers College, Stichting 

Bibliotheken Noord Fryslân, Stichting 

Gemeenschapscentrum De Colle, de 

gemeente Kollumerland en OSG Piter Jelles 

een samenwerkingsovereenkomst voor de 

ontwikkeling van Campus Kollum. In dit 

nieuwe multifunctionele centrum wordt ook 

!mpulse Kollum gehuisvest. Een mooie 

ontwikkeling want een nieuwe, moderne 

huisvesting biedt veel kansen voor onze 

school!  

 

Voorbereidingen op de bouw 

 

De voorbereidingen van de daadwerkelijke 

bouw van het nieuwe multifunctionele 

centrum in Kollum zijn na ondertekening 

van de overeenkomst getart. De Stichting 

Campus Kollum, die aansluitend daaraan 

werd opgericht, heeft vervolgens een keuze 

gemaakt uit de plannen van eerder 

geselecteerde partijen voor de nieuwbouw. 

Daar is een prachtig ontwerp uitgekomen 

dat op vrijdag 7 juli 2017 gepresenteerd is 

in de raadszaal van het gemeentehuis in 

Kollum. Wat een pracht van een Campus! 

Tijdelijke huisvesting tijdens bouwperiode 

Het ontwerp is klaar en dat betekent dat het 

tijd is voor de voorbereidingen van de bouw 

gehuisvest op de huidige locatie van onze 

school, !mpulse Kollum. Met ingang van 

januari 2018 wordt er daarom eigen 

tijdelijke huisvesting voor onze school 

gerealiseerd op het terrein van het Lauwers 

College in Kollum. Ons huidige 

schoolgebouw wordt aan het einde van dit 

kalenderjaar gesloopt, daarna kan er 

daadwerkelijk gebouwd gaan worden aan 

de nieuwe huisvesting waar we samen met 

het Lauwers College, de Colle en de 

bibliotheek na de zomer van 2019 in gaan 

trekken. 

 

Samen leven, samen wonen 

De teams van Lauwers College Kollum en 

Piter Jelles !mpulse Kollum zijn de 

afgelopen periode, onder leiding van 
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externe deskundigen, bezig geweest met 

een proces van kennismaken en hebben 

samen nagedacht over een pedagogisch-

didactische visie op het samen wonen en 

samen leven binnen Campus Kollum. 

Hierover is nauw overleg geweest met de 

verschillende medezeggenschapsorganen. 

Er zijn mooie ideeën ontstaan over de 

invulling van de gezamenlijke huisvesting. 

Die ideeën gaan we de komende tijd samen 

met ouders/verzorgers, leerlingen en 

medegebruikers verder ontwikkelen. De 

voortgang hiervan wordt gedurende het 

schooljaar via verschillende kanalen aan 

leerlingen, ouders/verzorgers en andere 

betrokkenen gecommuniceerd.  

 

 

 

 

Wij als !mpulse Kollum 

Natuurlijk blijft de manier waarop wij op 

onze school onderwijs vormgeven, waarbij 

we vanuit een unieke pedagogische visie 

toewerken naar een diploma met méér 

waarde, ook in de nieuwe tijdelijke 

huisvesting en straks in de Campus 

bestaan. We blijven onze leerlingen 

stimuleren in de ontwikkeling van zijn of 

haar talenten, vaardigheden en creativiteit. 

Het is onze ambitie om iedere leerling uit te 

dagen in die talenten, daar bieden we – ook 

na 2019 - volop de ruimte voor.  

 

We kijken vol enthousiasme naar alles wat 

er komen gaat met betrekking tot de 

nieuwbouw! 

 

Benieuwd naar het ontwerp van de nieuwe 

huisvesting?  

Bekijk hier het filmpje! 

Welkom @!K Natalja 

 

Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Natalja Voronkova. Ik ben 45 

jaar oud en ik woon ik Franeker met mijn 

gezin. Ik woon vanaf 2003 in Nederland en 

al 13 jaar in Friesland. Bij Impulse Kollum 

zal ik tijdelijk – ter vervanging van Femke -  

de scheikundelessen gaan verzorgen. Naast 

mijn werkzaamheden bij school doe ik een 

studie: ik ben bezig met mijn Nederlandse 

diploma leraar wiskunde en scheikunde te 

halen. Naast mijn gezin, werk en studie heb 

ik ook twee andere passies. Ik ben een 

groot fan van de wetenschap; ik ben heel 
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nieuwsgierig en de wetenschap  verrast me 

elke dag. Mijn andere passie is kunst en het 

maken van de schilderijen, dat laatste is 

voor mij een ‘must’.  

 

Ik hoop dat ik een leuke tijd krijg op 

Impulse Kollum! 

 

Groeten, Natalja 

 

Welkom @!K Roberto! 

 

Ciao a tutti! 

Hmmm.. Sorry, ik bedoelde hallo allemaal! 

Mijn naam is Roberto Sisto en, als het nog 

niet duidelijk was; ik ben ik Italiaans. Ik 

woon  in Assen en ga in het aankomende 

jaar mijn eerstegraads bevoegdheid 

Economie en M&O aan de Rijksuniversiteit 

Groningen halen. Ik zal op de dinsdag, 

woensdag en donderdag bij jullie op school 

lesgeven. Voor mij zal het een geweldig 

uitdaging zijn en ik hoop jullie te kunnen 

enthousiasmeren over de vakken waar 

onder andere de wereld door draait. 

 

Ik hou van sport, toneel en koken. Verder 

vind ik reizen heel leuk om de cultuur en 

gewoontes van de mens te ontdekken. 

 

Ik ben benieuwd naar mijn leerlingen en ik 

kijk ernaar uit om er samen met iedereen 

een leuk en productief jaar van te maken! 

 

Ik zie jullie zo! 

Roberto 

 

Welkom @!K Nynke! 

 

Hoi allemaal! 

 

Mijn naam is Nynke Mulder. Ik ben 19 jaar 

en ik woon in Kollum. Ik studeer 

Onderwijsassistent op ROC Friese Poort te 

Leeuwarden en ik zit nu in het derde 

leerjaar, mijn examenjaar. Mijn hobby’s zijn 

paardrijden en reizen. Ik zou heel graag 

nog veel meer van de wereld willen zien.  

 

Na twee jaar stage mogen lopen op 

basisscholen, was ik toe aan een nieuwe 

uitdaging: het voortgezet onderwijs.  

 

Waarom het voortgezet onderwijs? Na de 

opleiding Onderwijsassistent zal ik zeer 

waarschijnlijk een tweedegraads 

lerarenopleiding gaan volgen op het hbo. 

Mijn interesses liggen voornamelijk bij de 

vakken maatschappijleer en geschiedenis. 
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Ik hoop dan ook dat ik jullie met deze 

vakken kan helpen en zelf genoeg kan leren 

voor mijn toekomstige studie (en baan 

natuurlijk)!  

 

Mijn taak als onderwijsassistent is het 

ondersteunen van de docent en leerlingen. 

Ik zal vaak gaan observeren en soms lesjes 

geven. Ik vind het begeleiden van de 

leerling tijdens de les, maar ook buiten de 

les een geweldige taak. Maar ook vind ik het 

leuk om zelf lessen voor te bereiden en 

deze uit te voeren.  

 

Wat ik interessant vond tijdens de 

basisschoolstages was de ontwikkeling van 

de leerling en de manier waarop elk kind 

anders leert. Observeren en lesgeven op 

middelbare school is natuurlijk anders en 

nieuw voor mij en dat zorgt ervoor dat ik 

genoeg motivatie heb om hier stage te 

lopen. 

 

Sommigen van jullie zullen mij misschien 

herkennen. Ik heb zelf vier fantastische 

jaren gehad op !mpulse Kollum. Hier heb ik 

mijn vmbo-t diploma gehaald. Ik was blij 

om te horen dat ik op deze school stage 

mag lopen, omdat het onderwijs op deze 

school uniek en creatief is.  

 

Ik kijk uit naar dit leuke schooljaar als 

stagiaire onderwijsassistent!  

 

 

 

Welkom @!K Sjoerd! 

 

Hallo beste mensen, 

Even voorstellen: mijn naam is Sjoerd Krol 

en ik kom op Impulse Kollum om Femke de 

Boer tijdens haar zwangerschapsverlof te 

vervangen voor het vak wiskunde. 

 

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier 

in het onderwijs gewerkt op Piter Jelles 

Ynsicht als docent Nask en wiskunde en bij 

de Cito in Arnhem waar ik betrokken was 

bij het maken van de natuurkunde (Nask1) 

examens voor het gehele vmbo. 

 

Per 1 april 2017 ben ik officieel met 

pensioen gegaan maar omdat het voor mij 

nog geen tijd is om achter de geraniums te 

zitten lijkt het mij leuk om zo af en toe een 

aantal maanden les te blijven geven. 

 

 

 

In de vrije tijd ben ik veel in de tuin bezig, 

fiets ik bij twee wielerclubjes en pas af en 

toe op de kleinkinderen. 

 

Ik heb er zin in om er een leuke periode van 

te maken, ben erg benieuwd naar mijn 

leerlingen voor de komende periode en 

hoop op een prettige samenwerking met de 

collega’s. 

 

Tot ziens op Impulse Kollum!  
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Welkom @!K Johan! 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Johan Bossink 

en ik kom gedurende de eerste helft van het 

schooljaar stage lopen op !mpulse Kollum. 

Even kort iets over mijzelf. Ik ben 30 jaar en 

kom uit een klein stadje in Gelderland, 

genaamd Elburg. Hier woon ik al mijn hele 

leven, al heb ik tijdens mijn studies ook in 

Groningen en Utrecht gewoond. Ik ben dol 

op kamperen en trek er dan ook elk jaar wel 

op uit met mijn tent. Zo ben ik afgelopen 

jaar naar de Belgische Ardennen geweest. 

Daarnaast ben ik een groot liefhebber van 

(live) muziek en zo af en toe combineer ik 

deze interesses door een festival te 

bezoeken. 

 

Na het afronden van het VWO ben ik gaan 

studeren, al duurde het even voordat ik wist 

welke kant ik precies op wilde. Hierdoor 

heb zowel een paar jaar Bedrijfskunde als 

Theater-Film en Televisiewetenschap 

gestudeerd, voordat ik erachter kwam dat 

mijn passie toch echt bij Geschiedenis ligt.  

 

Dit is dan ook het vak wat ik bij jullie wil 

komen leren lesgeven. Ik kijk ernaar uit 

jullie in september te ontmoeten! 

 

 

 

 

School of Education @!K 

 

Zoals ik al eerder vertelde in !mpulsel 

ontvangen wij bij ons op school veel 

stagiaires. Dat doen we omdat we deel 

uitmaken van de School of Education. Wij 

bieden plaats aan studenten in opleiding. 

Waar leer je de fijne kneepjes van het vak? 

Juist, in de praktijk! 

 

We hebben afgelopen schooljaar 

stageplaatsen geboden aan studenten van 

diverse opleidingen. Van onder andere de 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de 

Rijksuniversiteit van Groningen, de Hanze 

Hogeschool en diverse MBO-opleidingen. 

 

Het is fijn om te vertellen dat alle studenten 

hun stage bij ons als heel prettig en 

leerzaam hebben ervaren. Maar vooral ook 

dat zij allemaal (hoera!!) hun stage met 

goed gevolg hebben afgerond en daardoor 

verder mogen met hun opleiding. 

 

Mijn taak is het om hen allen wegwijs te 

maken bij hun start op onze school en hen 

verder te coachen op al hun specifieke 

leervragen en doelen. 
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Volgend schooljaar ontvangen we weer 

nieuwe studenten, maar ook nieuwe 

collega’s. 

 

Ik kijk er al weer naar uit om hen te 

begeleiden en wens hen alvast heel veel 

succes en plezier!! 

 

Catherine Kok, stage-coördinator en coach 

nieuwe docenten 

 

 

Bye bye @!K Ana! 

 

 

Het lijkt wel gisteren, het moment wanneer 

ik voor het eerst in 2009 op Impulse Kollum 

naar binnen liep. Een leerling riep toen: 

“Welkom op de leukste school van 

Nederland!” De school waar alle leerlingen 

honderd procent tevreden waren, aldus het 

kwaliteitsonderzoek.  

 

In die tijd kreeg ik een mentorklas met 

zeventien leerlingen waar 15 meisjes en 2 

jongens uit leerjaar 2 inzaten. Een pittige 

klus, dacht ik. Van één van de 

mentorleerlingen hoorde ik toen: 

“Ana moat wol Frysk leare, hear!” Ohjé, 

dacht ik, nu is het gebeurd, ik word straks 

het (Fries)land uitgezet.  

 

De afgelopen 8 jaar zijn voorbij gevlogen. 

Ik heb met veel plezier op deze bijzondere 

school mogen werken. De Setting- en de 

Community weken organiseren waren de 

hoogtepunten van mijn werk op !mpulse 

Kollum. Elke keer weer flink in de hectiek 

en spanning aan de slag gaan, samen met 

collega’s, leerlingen en externe 

deskundigen om vorm te geven aan deze 

projectweken. De school als uitbreiding van 

de samenleving en de samenleving als 

uitbreiding van de school. Ik neem dit alles 

zeker mee in de gereedschapskist naar mijn 

volgende werkervaring. 

 

In 2011 vroeg Bea mij of ik interesse had in 

scholing. Impulsief als ik ben, heb ik snel ja 

gezegd en ben opzoek gegaan naar een 

lerarenopleiding die het meeste aansloot 

bij mijn passie en interesses. Snel kwam ik 

uit op de 2e graad lerarenopleiding 

gezondheidszorg en welzijn. Gedurende 4 

jaar heb ik - met de handen in het haar - 

gewerkt aan projecten, verslagen en 

onderzoeken. Hiermee heb ik veel kennis, 

verdieping en ervaring in het vak opgedaan. 

Gelukkig heb ik gedurende die periode de 

V&G lessen op !K mogen geven om mijn 

motivatie op pijl te houden. Koken met de 

leerlingen en voor de leerlingen, daar kreeg 

ik energie van. 

 

Nu anno 2017 is plotseling een kans voor 

mij ontstaan op Piter Jelles YnSicht om een 

lerarenfunctie te vervullen. YnSicht is een 

vmbo school met een grote afdeling van het 

vak Food & Care. Op deze school kan ik mij 

verder ontwikkelen als docent en 
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tegelijkertijd bezig gaan met mijn grote 

passie voor koken. 

 

Het was een fantastische tijd op !mpulse 

Kollum. Graag wil ik iedereen van harte 

bedanken die mij terzijde heeft gestaan. 

Het ga jullie goed! 

 

Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens! 

Ana Calixto 

 

Bye bye Janneke @!K 

 

Het afgelopen schooljaar is voorbij 

gevlogen en dat betekent dat ik helaas 

alweer afscheid moet gaan nemen van 

!mpulse Kollum. Ik heb hier ontzettend veel 

mogen leren over mijn rol als aankomend 

pedagoog, maar ook over mezelf! Vooral de 

fijne omgang met leerlingen en collega’s is 

iets wat mij altijd bij zal blijven. Volgend 

schooljaar zal ik nog een half jaar stage 

gaan lopen op de Maritieme Academie in 

Harlingen, een hele nieuwe uitdaging waar 

ik heel veel zin in heb! Wanneer ik dit heb 

afgerond mag ik hopelijk gaan beginnen 

met afstuderen! Ik hoop dat ik de dingen 

die ik hier geleerd heb verder mag gaan 

ontwikkelen.   

 

Ik wil jullie bedanken voor een mooi jaar, 

wens jullie heel veel succes met jullie 

verdere schoolloopbaan en wellicht tot 

ziens! 

 

Groetjes,  

Janneke 

 

 Bye bye Willem @!K 

 

Zó, wat ging een jaar toch snel. Afgelopen 

jaar was ik als stagiair onderwijsassistent 

op !mpulse Kollum. Het was een leuke, 

goede en leerzame tijd. Ik wil iedereen van 

het team en de leerlingen bedanken. Door 

jullie heb ik kunnen leren en groeien.  

 

Afgelopen jaar mocht ik ook met goede 

resultaten mijn opleiding afronden. 

Tevreden steek ik dit diploma in mijn zak. 

Hiermee kan ik door naar een nieuwe 

uitdaging. Het worden van een docent 

geschiedenis. Ik heb er veel zin in en 

misschien kom ik weer eens op !mpulse 

Kollum.   

 

Red: van harte welkom! 
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Nog meer welkom en bye bye @!K 

 

Ook nemen we afscheid van Petra 

Leemereise, docent wiskunde. Dank je wel 

Petra voor jouw wiskundige bijdrag aan !K 

in het schooljaar 2016 – 2017. We wensen 

jou heel veel plezier en succes met je 

nieuwe baan! 

 

We nemen tijdelijk afscheid van Femke de 

Boer, docent scheikunde en wiskunde. 

Geniet van je zwangerschaps- en 

bevallingsverlof, Femke! We zien je graag 

weer terug in 2018 @!K. 

 

Onze collega Martha van der Zwaag zal met 

ingang van het schooljaar 2017 – 2018 nog 

gedeeltelijk voor ons werken en haar 

grootste betrekkingsomvang gaan invullen 

bij de NHL. Succes met je nieuwe Job, 

Martha en fijn dat je nog een dag bij ons 

wilt blijven. Hester Hoogterp zal met 

ingang van het nieuwe schooljaar de uren 

Nederlands in de onderbouw en vmbo-t 

voor haar rekening gaan nemen.  

 

We  verwelkomen Joey Rozenberg als 

onderwijsassistent. Joey zal de KWT gaan 

begeleiden, hulplessen Engels aanbieden 

en een groot aandeel gaan leveren aan  

Setting en Community. Welkom (terug) @!K 

Joey! 

 

Ook nieuwe gezichten in de zorg dit 

schooljaar: Fleur, Michelle en Rosanne 

zullen Dorijn en Marcella als stagiair in het 

zorgteam ondersteunen. Welkom ladies! 

 

Herstelrecht in de praktijk @!K 

 

Strafregels schrijven? Het plein vegen? 

Nakomen? Niet op !K. Lang leve de 

herstelactie, lang leve de zeer geslaagde 

picknick! Meer weten over Herstelrecht? 

Check onze website en lees er alles over 

Herstelrecht en ons pedagogisch klimaat. 

 

 

#Hardgaan @!K 

 

Volgens traditie, want daar houden we van 

op !K, bezoeken we jaarlijks aan het eind 

van het schooljaar met z’n allen Walibi.  

 

#Hardgaan met de hėle school, !mpulse 

Kollum doet het gewoon! 
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LSD @!K 

 

Op 21 april was het zover. Eindelijk konden 

de examenleerlingen doen waar iedere 

leerling jarenlang naar uitkijkt: de LSD! Er 

was van alles georganiseerd op deze laatste 

schooldag van onze eindexamen-

kandidaten: een water-parcours, een speld 

in een hooiberg, een hindernisbaan en zelfs 

een fotomuur. Niet iedereen kwam er 

ongeschonden vanaf, gelukkig kregen we 

van tevoren passende kleding aangemeten.  

Het opruimen had nogal wat voeten in de 

aarde, maar uiteindelijk kunnen we 

terugkijken op een geslaagde(n) dag! 

Excursie biologie @!K 

 

Op 28 juni stond voor de leerlingen biologie 

een fietsexcursie naar het 

Lauwersmeergebied op het programma. 

Vanwege dreigend zwaar weer en onweer is 

ervoor gekozen om met auto's te gaan en 

het veldwerk achterwege te laten.  

 

Mooi op tijd waren wij in Metslawier bij 

aardappelverdelingsbedrijf HZPC, waar 

nieuwe aardappelrassen worden 

ontwikkeld die over de hele wereld worden 

verkocht. Mooi om dit proces van dichtbij 

te zien. Vervolgens zijn we naar de haven 

van Lauwersoog gegaan, waar de leerlingen 

een visje hebben gegeten. In het 

informatiepaviljoen hebben we ons 

verdiept in het beheer van het 

Lauwersmeergebied, nu en in de toekomst.  

 

Voor herhaling vatbaar zo’n dagje  biologie 

in de praktijk! 

 

Dieuwertje  

 

Wiskunde @!K 

 

In iedere !mpulsel wordt een vak of 

leergebied uitgelicht. Deze keer aan het vak 

wiskunde deze eer. 

 

Zonder wiskunde hadden wij nooit de 

huidige welvaart kunnen bereiken. Auto’s, 

vliegtuigen, computers en alle andere 

moderne apparaten kunnen niet 
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functioneren zonder wiskunde. Wiskunde is 

de basis van alle vakken zoals de marathon 

de basis is van alle sporten. 

 

Veel wiskundige ontdekkingen zijn al erg 

oud. Zo is de stelling van Pythagoras in 500 

voor Christus bedacht en hadden de 

Babyloniers al in 1900 voor Christus een 

idee over de verhouding tussen de diameter 

en de omtrek van de cirkel. Het getal π 

werd pas veel later ontdekt. 

 

Wiskunde is ook handig als je wilt 

uitrekenen hoe groot de kans is dat iemand 

in jouw klas op dezelfde datum jarig is. Met 

twee personen is die kans 1/365 maar door 

het grote aantal combinaties wat je kunt 

maken van 2 personen (253) is de kans dat 

er in een groep van 23 personen twee 

mensen zijn die op dezelfde datum jarig 

zijn 253/365. Dat is meer dan 50%.  

 

Verder kun je dankzij wiskunde besluiten te 

stoppen met je deelname aan de 

postcodeloterij. De kans dat je een groot 

bedrag wint weegt namelijk niet op tegen 

het bedrag dat je iedere maand moet 

betalen. De reden dat mensen toch lid 

blijven heeft te maken met de angst dat de 

buren iets winnen en jij niet. Wiskundig 

gezien is het advies echter stoppen. 

 

De kans dat de VVD gaat regeren met de 

PVV is 0 heeft Rutte gezegd. Wiskundig is 

de kans nooit precies nul maar vind je altijd 

nog iets achter de komma. Heeft hij zo de 

weg opengelaten? Naarmate de 

verkiezingsavond vordert wordt de 

voorspelling van de uitslag steeds 

betrouwbaarder. Hoe groter de steekproef 

hoe kleiner de afwijking van de werkelijke 

uitslag. Wanneer 10 % van de stemmen 

geteld is, kan er al een zeer goede 

voorspelling gedaan worden die de 

volgende ochtend inderdaad blijkt te 

kloppen. Dit soort zaken leer je bij 

statistiek. 

 

Het wiskundeprogramma op !mpulse 

Kollum is niet anders dan op andere 

scholen. In de onderbouw wordt de basis 

gelegd. Je leert wat vlakke en ruimtefiguren 

zijn. Je leert goed rekenen met getallen en 

letters en leert wat een grafiek en een tabel 

is en wat je ermee kunt. Als deze basis goed 

is heb je hier later veel profijt van. 

 

 

 

Voor vmbo-t is wiskunde belangrijk omdat 

je voor veel vervolgopleidingen wiskunde 

nodig hebt en goed moet kunnen rekenen. 

Verder stimuleert wiskunde het logisch 

denken. Bij vwo en havo kies je na de derde 

klas afhankelijk van je profiel voor 

wiskunde A of B. Wiskunde A bevat veel 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK3vO37YjWAhUEYlAKHSCiAPIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.aliexpress.com%2Fcheap%2Fcheap-gold-black-confetti.html&psig=AFQjCNHT9V26FxtZuUcWJ5Kd6TgDIAM3rQ&ust=1504522536560211
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJuNyUqYnWAhXKJFAKHWf_CksQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dokkanafkar.com%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AD-%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B6-%25D9%2588-%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8%25D9%258A&psig=AFQjCNHngpOGsVnhURxdru-C5T8p1pegEQ&ust=1504538563721174


statistiek en kansrekening. Dit zijn vakken 

die je in je vervolgopleiding nodig hebt om 

onderzoeksresultaten te kunnen 

beoordelen. Wiskunde B is meer technisch 

gericht en heb je nodig als je een exacte 

vervolgopleiding gaat volgen zoals 

elektronica of werktuigbouw. Wiskunde B 

bevat onder andere goniometrie, 

differentiëren, integreren en analytische 

meetkunde.  

 

De wiskundesectie adviseert alle leerlingen 

om wiskunde te kiezen. Zonder wiskunde in 

je pakket beperk je de keuze van je 

vervolgopleiding enorm. Verder is 

wiskunde vooral ook heel erg leuk. 

Wiskunde leer je door het te doen. Door 

sommen te maken word je er steeds beter 

in en ga je het steeds leuker vinden. 

 

Je hoeft niet bang te zijn dat je het niet kunt 

want iedereen kan het leren. Sommige 

leerlingen leren het wat sneller dan andere 

maar dat is bij alle vakken het geval. Als je 

het niet begrijpt kun je de docenten altijd 

om hulp vragen! 

 

Je wiskunde docenten, 

Erik, Femke en Anjo 

Sciencelab  @!K 

Dit schooljaar was het tweede jaar dat de 

leerlingen met een exact vak in de 

bovenbouw havo/vwo 'science' op het 

rooster hadden staan. Dit jaar is begonnen 

met het onderdeel 'onderzoek en 

onderzoekers' waarbij leerlingen over een 

zelfgekozen onderzoek een presentatie 

houden. We hebben al enkele interessante 

presentaties achter de rug over het effect 

van social media op je hersenfuncties, over 

xenotransplantatie, gedrag en astrofysica. 

Volgend jaar gaan we hier zeker mee verder 

en zullen ook de wetenschappers met 

blijvende invloed een rol krijgen. Verder 

zullen we af en toe een bedrijfsbezoek 

afleggen zodat de relatie van de vakken met 

de wereld buiten school ook voor de 

leerling duidelijk wordt. 

Femke en Dieuwertje 

Het eten van de toekomst @!K 

 

‘Het eten van de toekomst’ werd - als 

afsluiting van een project voor Voeding & 

Gezondheid – bereid door leerjaar 1 en 2. 

Van vooral groentes en insecten werden de 

heerlijkste gerechten gemaakt. Lekker iete! 

Begint jullie maag ook spontaan te 

rammelen? Ook zo nieuwsgierig naar al die 

lekkere recepten? Check dan snel de bijlage 

in de e-mail behorende bij deze !mpulsel, 
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in een speciaal receptenboekje staan al 

deze recepten van de toekomst voor jullie 

gebundeld. Dikke dankjewel Ana en leerjaar 

1 en 2! 

 

!K @Global 

 

Voor je het weet is het weer zover, vlak na 

ons zomerreces is het alweer  tijd voor onze 

traditionele buitenlandreis, !K goes Global! 

 

Ieder schooljaar organiseren we voor en 

met onze vierdejaars deze buitenlandreis. 

Dit jaar gaan we – in navolging van Londen 

en Berlijn - naar Barcelona, een bruisende 

stad met veel kunst en cultuur! 

 

Tijdens deze reis gaan onze leerlingen de 

stad, de taal en het land verkennen aan de 

hand van een gezamenlijk samengesteld 

programma. Het individuele programma 

sluit aan bij de sector of het profiel dat de 

leerlingen hebben gekozen. Voor ieder wat 

wils! 

 

Global zal plaatsvinden van dinsdag 19 

september t/m vrijdag 22 september. Wij 

hebben er nu al zin in! 

 

Marcella van der Leij, coördinator Global 

namens Gernand, Wiebe en Marrit 

(begeleiding Global) 

 

 

 

Leerlingenraad @!K 

 

De leerlingenraad is op de drempel van de 

zomervakantie weer bijeen geweest. In 

deze laatste vergadering van het schooljaar 

2016 - 2017 zijn nog een paar lopende 

onderdelen van de agenda besproken. Maar 

vooral is er gekeken naar de rol van deze 

raad voor het volgende schooljaar. De taken 

en rollen worden stap voor stap uitgebreid. 

Met name contacten maken en 

onderhouden met alle betrokkenen binnen 

de school wordt een stevig punt van 

aandacht. De leerlingenraad moet zichtbaar 

zijn en daar gaan we aan werken. 

 

Alle leden hebben er zin in om daar, vers na 

de vakantie, de schouders onder te zetten. 

Laura, Simone, Famke, Niek, Laura en 

Annelies, dank voor jullie inzet! 

 

Catherine 
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KWT 2.0 @!K 

 

De keuzewerktijd (KWT) is een belangrijk 

onderdeel van ons onderwijs. Als leerling 

heb je binnen de KWT de ruimte om volgens 

je eigen planning, op jouw manier, onder 

begeleiding van (vak)docenten te werken 

aan de verschillende vakken. Daarnaast 

biedt de KWT ruimte voor 

loopbaanoriëntatie, verbreden en 

verdiepen van kennis en vaardigheden en 

het vakoverstijgend leren denken en 

werken. 

 

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met 

een pilot die tot doel heeft de KWT nog 

beter tot zijn recht te laten komen. We 

hebben we ervoor gekozen alle teamleden 

van flexibele werkplekken te voorzien. Dit 

maakt het voor teamleden mogelijk zoveel 

mogelijk werkzaamheden op de KWT-

werkvloer uit te voeren. Dat zorgt nu al voor 

een beter werkklimaat tijdens de KWT en 

leerlingen kunnen  gemakkelijker bij de 

vakdocenten terecht voorhulpvragen.  

 

Deze methode sluit goed aan bij onze visie 

op onderwijs: Korte lijnen tussen team en 

leerlingen.  Zo zien we dat graag! 

 

In de toekomst willen we de leerlingen die 

er aan toe zijn meer mogelijkheden bieden 

zich binnen de KWT te richten op de 

zogenaamde 21e -eeuwse vaardigheden. 

Denk daarbij aan meer ruimte voor 

vakoverstijgende vaardigheden zoals 

burgerschap, creatief denken, ICT-

vaardigheden, doelgericht communiceren 

etc. Maar ook willen de leerlingen de ruimte 

bieden om daar waar mogelijk lessen te 

skippen en volgens een eigen leerroute 

richting het diploma te werken. 

 

 

 

De eerste stap is onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn en hoe we e.e.a. goed 

kunnen organiseren. Dat is naast alle 

andere werkzaamheden natuurlijk een er 

interessante, maar ook flinke klus.  

 

Wil als leerling of ouder ook graag 

meedenken over dit onderwerp in de vorm 

van een werkgroep? Meld je dan even aan 

bij mij via de mail (wesenbrink@pj.nl).  

 

Wiemer 
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Babynieuws @!K 

 

Het is inmiddels al meer een half jaar 

geleden (9 maart) dat onze Chris geboren 

werd. Het gaat heel goed met haar. Ze 

groeit als kool en begint allemaal geluidjes 

te maken. Vet leuk! Ook met Loes gaat het 

goed. Wie weet neem ik haar nog eens mee 

naar school. Dan kan ze vast wennen. ;-) 

 

Wiebe Doorn 

 

 

 CKV @!K 

 

Afgelopen periode vonden er veel 

activiteiten plaats rondom de vakken CKV 

en kunstvakken 1. Zo zijn we met beide 

groepen naar Groningen geweest om 

prachtige architectuur te bewonderen, 

hebben we een bezoek gebracht aan 3D 

bioscoop Pathé en bekeken we een 

theatervoorstelling rondom het thema 

‘radicalisering’ in de Harmonie te 

Leeuwarden. En als klap op de vuurpijl zijn 

we in het kader van de vakken CKV, Kunst 

Algemeen en Nederlands nog naar 

Amsterdam geweest om het Stedelijk 

Museum te bezoeken en eens een kijkje te 

nemen op een kunstenaarscomplex waar 

gevestigde kunstenaars hun atelier hebben. 

De leerlingen kregen hier uitleg over het de 

manier van werken. Daarna konden ze in 

het atelier van kunstenares Maartje 

Folkeringa kijken en alles aan haar vragen.  

 

De laatste periode van het schooljaar 2016 

– 2017stond in het teken van film en dans 

voor de CKV-groep. De andere groep kan 

vooral bezig gaan met het afronden van 

kunstvakken 1 doormiddel van het maken 

van de verschillende verwerkings-

opdrachten. Aan het eind van periode 4 

rondden we weer een prachtig, cultureel en 

kunstzinnig jaar af. Op naar de 

examenklas!  

 

!K@ Arts eXpression 

 

Volgens traditie vindt jaarlijks de Arts 

eXpression plaats. Met de Arts eXpression 

geven we bij Piter Jelles extra aandacht aan 

de wereld van de kunsten. Het is een manier 

voor onze leerlingen om zich te uiten in een 

kunstvorm en te laten zien wat ze naast hun 

onderwijsinhoudelijke kennis en 

vaardigheden nog meer in huis hebben. Op 
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het podium van de Arts eXpression komen 

leerlingen van alle scholen van Piter Jelles 

samen om een prachtige show neer te 

zetten. 

  

Famke Luimstra kwam, zag en overwon! De 

eerste prijs beeldende kunst onderbouw 

bracht Famke dit jaar mee naar !mpulse 

Kollum dankzij de prachtige zelfontworpen 

jurk van Famke! Super goed gedaan en 

nogmaals gefeliciteerd!  

Maar Famke stond niet alleen op het 

podium. Ook Eva Linn en Susanne waren 

door naar de grote finale beeldende kunst 

onderbouw. Daarnaast kreeg Johan Moes 

van de jury een eervolle vermelding voor 

zijn inzending beeldende kunst 

bovenbouw. Apetrots zijn we!  

 

Eindexpo Kunst Beeldend @!K 

 

Afscheid nemen doet pijn maar afscheid 

nemen doen we natuurlijk niet zonder eerst 

goed stil te staan bij de fantastische 

kunstwerken die onze examenleerlingen 

afgelopen jaar hebben gemaakt.  

 

Een Eindexpo is de kers op te taart en de 

gelegenheid om de resultaten waar je zo 

trots op bent te delen met vrienden en 

familie. Het had heel wat voeten in de aarde 

om de expositie voor elkaar te krijgen maar 

uiteindelijk was het een zeer geslaagde 

avond. Bedankt voor jullie inzet en de 

prachtige werken! 

 

Marrit de Groot, docent Kunstvakken 
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Setting M&M en S&S @!K 

 

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 jaar organiseren we voor leerjaar 1 

en 2 een Settingweek. Alle leerlingen 

werken dan in zelfgekozen groepen onder 

begeleiding van teamleden aan een 

zelfgekozen onderwerp rondom thema’s 

die binnen de leergebieden aan de orde 

komen. Hierbij worden elke keer 

verrassende combinaties van leergebieden 

gemaakt, zoals bijvoorbeeld 

Mens&Maatschappij samen met Sport&Spel 

en Mens&Natuur met Kunst&Cultuur. Dat 

betekent: onderzoeksvragen en doelen op 

te stellen, een planning te maken, het 

onderzoek uitvoeren en uiteindelijk het 

eindresultaat te presenteren. 

Tijdens de Settingweken 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 een presentatie. 

 

Naast het schooldiploma en de cijferlijst 

krijgt iedere leerling vanaf schooljaar 

2015/2016 een het zogenoemd 

‘plusdocument’, waarop staat welke 

(andere) resultaten/vaardigheden hij of zij 

heeft laten zien. De behaalde resultaten en 

de getoonde vaardigheden tijdens de 

Settingweken worden ook in dit 

plusdocument opgenomen. 

 

Tijdens de laatste Setting van het schooljaar 

2016 – 2017 die in het teken stond van de 

leergebieden men maatschappij & sport en 

spel waren onze leerlingen te gast in het 

Noordlease Stadion, de thuisbasis van FC 

Groningen. Hier werd een exclusieve kijk 

achter de schermen gegeven doormiddel 

van een rondleiding en een presentatie over 

wat een profclub betekent voor de 

maatschappij; volop inspiratie! 

 

Tijdens de sportdag werd ‘gevochten’ als 

een pro tijdens Kung Fu, konden onze 

leerlingen al hun energie kwijt in en 

partijtje rugby en werd ervaren hoe het is 

om in een rolstoel te basketballen.  
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Op de afsluitende dag van deze Setting 

gaven leerlingen zelf een sportles van een 

sport uit het verleden, een andere cultuur 

of voor een speciale doelgroep. En wát voor 

een lessen: de ene nog sportiever en 

leerzamer dan de andere! Een resultaat 

waar alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 

grutsk op mogen zijn! 

 

PTA @!K 

 

In de bovenbouw werken onze leerlingen 

naar het eindexamen toe. Dit examen 

bestaat uit twee onderdelen: het 

schoolexamen (SE) waaraan op school 

wordt gewerkt (schriftelijke en mondelinge 

toetsen, praktische opdrachten etc.) én het 

Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) aan 

het einde van het examenjaar.  

 

Wat er voor het schoolexamen precies 

gedaan moet worden, staat per leerjaar en 

per vak in het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA) beschreven. In het PTA 

staat voor elk vak welke leerstof op welke 

manier wordt beoordeeld en hoe zwaar 

ieder onderdeel meetelt voor het eindcijfer 

van het betreffende vak. Tevens wordt 

aangegeven welke onderdelen herkansbaar 

zijn. Voor leerlingen in de bovenbouw geldt 

dat er een procedure herkansen en inhalen 

bestaat. De procedure zal terug te vinden 

zijn in het toetsprotocol en de bijlage ‘veel 

gestelde vragen herkansen en inhalen’. Het 

PTA en het toetsprotocol zal bij aanvang 

van het schooljaar 2017-2018 worden 

verstrekt per mail en zullen inzichtelijk zijn 

via onze website. 

 

Rekentoets @!K 

 

Ondanks geluiden uit de media over het 

afschaffen van de landelijke rekentoets 

zullen onze leerlingen de rekentoets 

moeten maken als onderdeel van het 

eindexamen. Alleen voor leerlingen op het 

VWO telt dit resultaat sinds het schooljaar 

2015-2016 ook daadwerkelijk mee voor 

het behalen van het diploma. Voor 

leerlingen op het vmbo en havo telt het 

resultaat van de rekentoets ook in 2017-

2018 niet mee voor het behalen van een 

diploma. Wel wordt het resultaat vermeld 

op de cijferlijst bij het diploma. 
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VWO-leerlingen moeten sinds het 

schooljaar 2015-2016 minimaal een 5 

halen voor de rekentoets om te kunnen 

slagen. Sinds vorig schooljaar (2016-2017) 

mogen zij voor Nederlands, Engels, 

wiskunde en de rekentoets maar één 

eindcijfer 5 halen. Dus een 5 op zowel de 

rekentoets als Engels zorgt ervoor dat een 

vwo-leerling niet zal slagen voor zijn of 

haar eindexamen. 

 

Leerlingen hebben in totaal vier kansen om 

de rekentoets te halen, verspreid over de 

laatste twee jaar van hun opleiding. Ook dit 

jaar draagt OSG Piter Jelles zorg voor deze 

toets en zullen onze leerlingen (vooral 

voorexamenjaar) deelnemen. Informatie 

hierover volgt zodra duidelijk is waar en 

wanneer de rekentoets voor onze leerlingen 

plaats zal vinden. 

 

 

Startschot 2017 – 2018 @!K 

 

Op dinsdag 5 september luiden we op 

!mpulse Kollum om 10.45 uur het 

schooljaar 2017-2018 in met team en 

leerlingen. Op die dag krijg je ook te horen 

hoe je (introductie)rooster er uitziet, wie je 

coach is, wat we allemaal gaan doen tijdens 

de introductie en nog héél veel meer. Van 

dinsdag 5 september tot en met vrijdag 8 

september gaan alle leerlingen op school 

aan de slag volgens een introductierooster. 

Op vrijdag 8 september staat er een 

sportdag op het programma. Op maandag 

11 september start periode 1 volgens het 

basisrooster dat tegen die tijd inzichtelijk is 

via SOMToday. 

 

 

 

 

Boeken @!K 

 

Schoolboeken worden gratis beschikbaar 

gesteld aan alle leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. Van Dijk Educatie regelt voor 

ons het bestellen en het leveren van het 

boekenpakket. De rekening van de 

schoolboeken gaat naar onze school. Het 

boekenpakket hebben jullie, als het goed is 

al besteld via de website 

https://www.vandijk.nl. 

 

Heb je vragen over het bestellen van je 

boekenpakket? Neem dan rechtstreeks 

contact op met de klantenservice van van 

Dijk Zij helpen je dan verder.  

 

Een groot deel van de geleverde 

schoolboeken zijn huurboeken. Deze 

boeken moeten aan het einde van het 
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schooljaar weer worden ingeleverd. Van 

Dijk is eigenaar van de huurboeken. 

Daarom is het van belang dat schoolboeken 

goed worden beheerd. Schade of 

vermissing van de schoolboeken wordt 

door Van Dijk Educatie aan 

ouders/verzorgers in rekening gebracht. 

We raden je daarom aan om je boeken te 

kaften met een kek kaftje en te voorzien 

van een sticker met je naam.  

 

   

Goed voorbereid @!K 

 

Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe 

schooljaar, is het van belang dat je een 

aantal onmisbare zaken dagelijks bij je 

hebt. Dus: check nog even onderstaand 

lijstje. Mis je nog iets? Dan als een speer 

naar de winkel!  

 Een agenda met veel schrijfruimte.  

 Een etui met daarin: pennen, potloden, 

kleurpotloden, een leuk gummetje, een 

geodriehoek, rekenmachine, schaar en als 

je echt niet voor verrassingen wilt komen te 

staan.. ook nog een lijmstift!  

 Een dikke A-4 ordner met 2 ringen en 

tabbladen.  

 Een pak snelhechters en showtassen.  

 Een A-4 multomap met tabbladen en 

papier. Tip: ruitjes en lijntjes!  

 Sportkleding en gymschoenen.  

 Een leuke broodbak met drinkbeker.  

 Een stevige tas waar ál je leuke spullen 

inpassen.  

 Een hoofdtelefoon(tje) of ‘oortjes’.  

 Kaftpapier en (naam)stickers voor je 

boeken.  

 Van je talendocenten hoor je aan het 

begin van het schooljaar welke 

woordenboeken je aan moet schaffen.  

 

Ouderbijeenkomst @!K 

 

Het lijkt ons een goed idee om alle 

ouders/verzorgers bij aanvang van het 

nieuwe schooljaar uit te nodigen om kennis 

te maken en jullie te informeren over een 

aantal belangrijke zaken. 

 De introductieperiode.  

 Algemene informatie & Campus Kollum 

 Leren en werken op !mpulse Kollum.  

 Praktische zaken.  

 Vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende 

kosten.  

 Leermiddelen op !mpulse Kollum.  

 Communicatie op !mpulse Kollum. 

 Input van ouders/verzorgers. 

 

We nodigen jullie als ouders/verzorgers uit 

om samen met de coach van jullie kind 

bovenstaande zaken op een informele wijze 

door te nemen. Deze algemene 

informatieavond zal plaatsvinden op 

donderdag 7 september van 19.30-20.45 

uur op de locatie !mpulse Kollum. We kijken 

er naar uit jullie ook in het nieuwe 

schooljaar weer te ontmoeten! 
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  Website en social media @!K 

 

 

 

!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. Volg ons ook via onze website 

www.piterjelles.nl/impulsekollum 

 

We zetten ook de sociale media in om met 

de wereld om ons heen te communiceren. 

Volg jij ons al op Instagram? 

@piterjellesimpulsekollum 

 

 

Schoolgids @!K 

 

!mpulse Kollum heeft een digitale 

schoolgids. Deze gids staat boordevol 

informatie over onze school en bevat ook 

algemene Piter Jelles informatie. We gaan 

ervan uit dat leerlingen en 

ouders/verzorgers zich op de hoogte 

stellen van de informatie die in de 

schoolgids staat. De schoolgids 2017 – 

2018 te vinden via onderstaande link op de 

homepage van onze website: 

www.piterjelles.nl/impulsekollum 

 

De inhoud van de schoolgids wordt in 

introductieweek met leerlingen besproken 

en ook op de ouderavond van 7 september 

wordt hier volop aandacht aan besteed.  
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