
 
Hááálo !mpulselabonnees,  
 
En voor je het weet is de introductieweek 
een pracht van een herinnering en zo ook 
de Globalreis naar Barcelona, kijken we vol 
trots terug op een zeer geslaagde, 
gezonde, technische en sportieve 
Settingweek, staan de cijfers van de eerste 
toetsen genoteerd in SOMtoday, bespraken 
we de voortgang en het welzijn van al onze 
leerlingen, zijn onze eerstejaars al volledig 
!mpulse-proof, waren er drie momenten 
waarop we ouders/verzorgers hebben 
bijgepraat, is de eerste drukbezochte 
voorlichting voor het schooljaar 2017 – 
2018 voltooid verleden tijd en liggen er 
toch ook echt 1.000 (duizend!) nu nog lege 
verhuisdozen te popelen om gevuld te 
worden. 
 
De Campus Kollum giet oan! Dat betekent 
dat we met ingang van het schooljaar 2019 
- 2010 in een gloednieuw multifunctioneel    

 
 
gebouw aan de Gerrit Bleekerstraat 
gehuisvest zullen zijn. En daar hebben we 
flink veel zin in @!K!  
 
Dat betekent gelijker tijd ook het einde van 
een wel heel bijzonder tijdperk. Met pijn in 
ons hart en met een hoofd vol dierbare 
herinneringen verlaten we donderdag 21 
december na een spetterend kerstgala 
definitief ons zo geliefde gebouw aan de 
Gerrit Bleekerstaat. Op woensdag 10 
januari verwelkomen we al onze leerlingen 
met open armen aan de Johan 
Bogermanstraat 23 in een fraai, volledig 
ingericht, gepimpt en van alle gemakken 
voorzien tijdelijk thuis. 
 
Voor de komende weken betekent dat, 
opruimen, inpakken, stickeren, weggooien, 
nog meer inpakken, afscheid nemen en 
uiteindelijk ook echt voorgoed wegwezen.  

 
 
We gaan de ons resterende dagen aan de 
Gerrit Bleekerstraat nog flink genieten van 
ons oude vertrouwde gebouw en de vele 
activiteiten die we daarin en omheen nog 
organiseren.   
 
Zo staat de Communityweek bol van de 
festiviteiten rondom de verhuizing en het 
afscheid van ons gebouw, geven we er de 
laatste reanimatielessen, staat er een heuse 
LOB-week voor leerjaar 3 op stapel en 
sluiten we af met een spetterend kerstgala. 
 
En tussen de verhuisdozen door blijven we 
natuurlijk volop focussen op de kwaliteit 
van ons onderwijs en de aandacht en zorg 
voor onze leerlingen. Want daar doen we 
het voor @!K! 
 
Lekker lezen! 
Bea Kroeze  
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Tijdelijke leerlingenstop @!K in leerjaar 1 
 
Onze school biedt uniek en eigentijds 
onderwijs. Leerlingen verlaten de school 
met een diploma met meerwaarde. De kern 
van ons onderwijs is leerlingen te 
stimuleren en ruimte te bieden om hun 
talenten te ontwikkelen in een veilig en 
verbindend leerklimaat. Voorwaarde hierbij 
is voor ons dat iedere leerling wordt gezien 
en persoonlijke aandacht krijgt. Ook vinden 
we het belangrijk dat leerlingen en 
teamleden elkaar daarbij echt kennen. Het 
is gebleken dat ons leerklimaat en onze 
werkwijze resultaat heeft en leerlingen van 
onze school uitstekend presteren; de 
afgelopen drie jaar slaagden al onze 
eindexamenleerlingen met hoge cijfers!  
 

 
 

De ervaringen van leerlingen met onze 
school en de resultaten die zij halen, 
hebben geleid tot een sterke 
leerlingengroei. Hier zijn we natuurlijk trots 
op, maar het brengt ook uitdagingen met 
zich mee. Ook in deze situatie van sterke 
groei willen we de kern van ons onderwijs 
namelijk fier overeind houden en ons 
leerklimaat borgen. We willen blijven 
waarmaken dat iedere leerling gezien wordt 
en de aandacht krijgt die hij of zij verdient. 
Het aantal leerlingen dat we nu -met name 
in leerjaar 1- in huis hebben, is het 
maximale aantal waarbij we dit op een 
goede manier kunnen waarborgen voor 
onze huidige leerlingen. Op dit moment is 
zij-instroom in leerjaar 1 – hoe zeer we dat 
ook betreuren - dan ook niet meer 
mogelijk. Instromende leerlingen vanuit 
groep 8 naar leerjaar 1, volgend schooljaar 
zijn uiteraard van harte welkom!  
 

Welkom @!K Fleur! 
 
Hoi allemaal,  
Inmiddels loop ik alweer 3 maanden stage 
op !mpulse Kollum, maar ik zal mijzelf nog 
even kort voorstellen. Mijn naam is Fleur 
Schaap. Ik ben 21 jaar en ik woon in 

Dokkum. Ik zit in het derde jaar van de 
studie maatschappelijk werk en 
dienstverlening aan de NHL in Leeuwarden. 
Het komende schooljaar zal ik stagelopen 
in het zorgteam. Daarnaast zal ik de KWT-
uren op dinsdag begeleiden.  
In mijn vrije tijd doe ik aan fitness en 
voetbal ik bij de dames van Be Quick 
Dokkum. Daarnaast vind ik het leuk om 
festivals te bezoeken, maar ik vind het ook 
leuk om een avond te Netflixen.   



Welkom @!K Michelle! 
 
Hoihoi allemaal!  
 
Jullie hebben me vast weleens zien 
rondlopen door school, nu wordt het toch 
maar eens tijd dat jullie weten wie ik ben. 
Laat ik mezelf even in het kort voorstellen. 
Mijn naam is Michelle, ik ben 22 jaar en ik 
kom uit Kraggenburg (heel klein dorpje in 
Flevoland). Nu woon ik in Leeuwarden, waar 
ik ook studeer. Daar doe ik de studie 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
aan de NHL. Momenteel zit ik in mijn derde 
jaar (het stage jaar), dit betekent dat ik 10 
maanden op !mpulse Kollum kom 
stagelopen als pedagogisch medewerker. 
Jullie zullen mij vooral zien op de 
donderdag tijdens de KWT-uren die ik 
begeleid.  
 
Naast mijn studie heb ik ook nog hobby’s! 
Toneelspelen is iets waar ik van kleins af 
aan al mee bezig ben, hier geef ik nu ook 
les in bij een amateurgroep. Ook heb ik heel 
lang gedanst, dit doe ik nu nog steeds 
graag. In het weekend ben ik actief in een 
jongerenvereniging waarmee we allerlei 

activiteiten organiseren, van een feest tot 
een voetbaltoernooi.  
 
Ik hoop dat jullie nu een beetje een beeld 
van mij hebben gekregen. Ik kijk ernaar uit 
om jullie allemaal beter te leren kennen dit 
jaar!  

 

Welkom @!K Arjan! 

 
Nieuwe periodes, nieuwe kansen. Een 
schooljaar is opgebouwd in een aantal 
delen en in dit deel van het jaar heb ik in 
mijn agenda een leuke tijd voor de boeg. 
Mijn naam is Arjan Boersma en ik volg de 
opleidingen Leraar wiskunde en 
natuurkunde aan de NHL in Leeuwarden. 
Op dit moment zit ik in het derde jaar en 
zoals net gezegd, er is een hele leuk tijd in 
heb de vrijheid gekregen om zelf een 



school uit te zoeken. Mijn keuze kwam al 
snel bij !mpulse Kollum terecht. Een kleine 
school waar veel positieve verhalen over 
rondgaan op de afdeling hier op NHL. Twee 
dagen per week moet ik de reis maken van 
mijn woonplaats Anjum naar Kollum. Soms 
vanaf Groningen omdat ik daar ook studeer 
voor mijn eerstegraads. Ik geniet erg van 
mijn opleiding en de mensen om me heen; 
er hangt altijd een gezellige sfeer. Dat is 
natuurlijk maar afwachten als je naar een 
stageschool toegaat want niemand weet 
hoe het er daaraan toe gaat. Ik denk dat ik 
wel van geluk mag spreken, want na de 
eerste paar kennismakingsgesprekken voel 
ik me heel erg op mijn gemak. Het team van 
!mpulse Kollum heeft me goed ontvangen 
en de band tussen mij en Anjo Sinnema, 
zowel mijn stagebegeleider als de 
wiskundedocent, is nu al erg goed. Ik zie er 
erg naar uit om de komende tijd, tot 
ongeveer april, wiskunde en misschien ook 
andere lessen te geven op !mpulse Kollum! 
 

Welkom @!K Anneke! 
 
Beste allemaal, ik ben Anneke Gall, 21 jaar 
oud en woon in Friesland. Dit jaar ben ik 
gestart in het derde jaar van de opleiding 

Docent Engels en mag mijn docentschap 
verder ontwikkelen bij Impulse Kollum 
doormiddel van een acht week durende 
stage. In deze acht weken ga ik het vak 
Engels geven, een taal die ik met passie wil 
gaan overbrengen op de leerlingen.  

 

Naast lesgeven krijg ik één keer per week 
taekwondo les, doe ik aan yoga, verslind ik 
Engelstalige boeken en reis ik om de zoveel 
tijd naar Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
Duitsland voor mijn werk. De ene keer dan 
werk ik als hostess op de World Superbikes 
en de andere keer dan maak ik eten klaar 
bij de Formule 1 in België. Al met al is mijn 
werk erg gevarieerd wat ik erg fijn vindt en 
daarom wil ik die variatie ook naar voren 
halen in mijn lessen. 
 

Welkom @!K Anneke Jeltje! 
 
Hallo iedereen! Mijn naam is Anneke Jeltje 
Kooistra en ik ben 21 jaar oud. Komende 
periode ga ik stagelopen op Piter Jelles 
!mpulse te Kollum, een periode waarop ik 
me erg verheug! Ik ben 3e/4e jaars student 
aan de lerarenopleiding Duits aan de NHL 
Hogeschool.  
 
Dat ik docente wilde worden, wist ik van 
kinds af aan, maar mijn passie voor Duits 
heeft zich tijdens mijn 
middelbareschooltijd ontwikkeld. 
 
Ik vind het land met zijn cultuur en 
geschiedenis erg interessant en natuurlijk 



spreekt de taal mij ook erg aan. Vorig jaar 
heb ik een deel van mijn studiejaar in 
Duitsland doorgebracht, namelijk in 
Oldenburg. Hier heb ik een half jaar 
gewoond en gestudeerd, wat ik een 
ontzettend leuke ervaring vond.  
 
In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik speel nu 
13 jaar volleybal, wat ik drie maal per week 

met veel plezier doe.  Ik kijk uit naar een 
leuke en ook vooral leerzame stageperiode 
samen met jullie!  
 

Welkom @!K Erwin! 

 
Hallo! Mijn naam is Erwin Hooijenga. Ik ben 
19 jaar en woon samen met mijn vriendin 
in Leeuwarden. Op zaterdagen werk ik bij 
de Oké-PC in Burgum als algemeen 
medewerker. Thuis of bij vrienden help ik 
ook graag met computerproblemen of het 
samenstellen van een nieuw systeem. Als ik 
niet met computers aan het prutsen ben, 
ben ik meestal aan het pianospelen of maak 

ik buiten kilometers op mijn nieuwe 
hardloopschoenen. Ik loop acht weken 
stage in Kollum, wat betekent dat ik daar 
voor mijn opleiding Engels lessen ga geven 
aan leerlingen van klas 1 tot klas 3. 
 

!K goes Global 
 
Door Marcella van der Leij 
Dit jaar zijn we met heel leerjaar 4 naar op 
reis geweest naar Barcelona. Wat hebben 
we veel gezien van de stad én wat troffen 
we het met het heerlijke weer! De 
zomerkleren konden uit de kast gehaald 
worden en mee de koffer in. In alle vroegte 
vertrokken we op 19 september naar 
Schiphol om – samen met Douwe Bob 
Posthuma (!) - met het vliegtuig af te reizen 
naar Barcelona, altijd spannend want voor 
sommige leerlingen was het de eerste keer 
vliegen.  



En wat hebben we ons – middels een door 
onze leerlingen samengesteld programma 
- goed vermaakt in Barcelona! We 
begonnen met een wandeling door Barri 
Gotica, een oude kunstbuurt met veel 
mooie gebouwen en bezienswaardigheden. 
De tweede dag zijn we actief begonnen met 
een fietstour langs alle toeristische plekken 
van Barcelona.  

 
We zijn langs de gebouwen van Gaudi 
gefietst en de Sagrada Familia. ‘s Middags 

zijn we naar het prachtige Parc Guell 
geweest wat de meeste leerlingen erg 
interessant vonden. De volgende dag 
hebben we een bezoek gebracht aan het 
Museum van Picasso waar we unieke 
schilderijen hebben kunnen bewonderen.  

 
’s Avonds zijn we met zijn allen uiteten 
gegaan en de specialiteiten van de Spaanse 
cultuur geproefd, namelijk Tapas! Dit was 
heel erg gezellig en veel leerlingen hebben 
waagden zich aan speciale gerechten zoals 

inktvis, witvis, sardientjes, kipjes en 
kroketjes. Als afsluiter hebben we de 
fantastische fonteinshow Fon Màgica 
bezocht! Wat een indruk heeft dat gemaakt!  
 
De laatste dag hebben we met zijn allen 
gepicknickt op het strand, waarbij iedereen 
iets lekkers meenam om te delen.  
Naast alle leuke activiteiten hebben de 
leerlingen ook gewerkt aan een opdracht 
voor Kunst & Cultuur en Engels. Ze hebben 
bezienswaardigheden bezocht waar een 
aantal opdrachten werden uitgevoerd. De 
leerlingen hebben zelfstandig de stad leren 
kennen. We hebben met zijn allen een 
superleuke week gehad: wat hebben we 
genoten! 

 



!K verhuist  
 

 
 
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 
!mpulse Kollum gehuisvest. Een mooie 
ontwikkeling want een nieuwe, moderne 
huisvesting biedt veel kansen voor onze 
school! Inmiddels is er een ontwerp 
gekozen en zijn de voorbereidingen op de 
bouw zijn gestart. 
 
Tijdelijke huisvesting tijdens bouw 
De nieuwe Campus wordt gehuisvest op de 
huidige locatie van onze school. Ons 

huidige schoolgebouw wordt begin 2018 
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. 
 
Met ingang van januari 2018 wordt er 
daarom een eigen tijdelijke huisvesting 
voor onze school gerealiseerd aan de Johan 
Bogermanstraat 23, op het terrein van het 
Lauwers College in Kollum. Eind november 
zijn de eerste palen daarvan de grond in 
gegaan en zo langzamerhand begint het al 
flink te lijken op ons nieuwe schoolgebouw.  

 
Half december wordt het prachtig mooie 
gebouw opgeleverd en kunnen we beetje bij 
beetje ons het gebouw eigen gaan maken.  

 
Verhuizen 
Zo’n verhuizing middenin het schooljaar is 
niet niets en vraagt in deze toch al drukke 
periode veel van het team van !mpulse 
Kollum. Zeker ook omdat we ervoor hebben 
gekozen het primaire proces, ons onderwijs 
en dus onze leerlingen zo weinig mogelijk 
hinder te laten ondervinden van de 
verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. 
Gelukkig worden we bij het proces van de 
verhuizing vakkundig ondersteund door 
Magda Postma, een ervaren facilitair 
coördinator van Piter Jelles. 
 
Het leek ons voor ons allen goed de 
leerlingen een dag langer kerstvakantie te 
geven zodat het team de tijd en de ruimte 
heeft dinsdag na die vakantie het gebouw 
startklaar te maken voor onze leerlingen en 
de we kunnen starten in een nieuw gebouw 
dat er tiptop uitziet.  
 



De laatste Communityweek van dit 
schooljaar, de week voor Kerst, grotendeels 
in het teken staan de verhuizing naar de 
tijdelijke huisvesting. Communitygroepen 
gaan aan de slag met de inrichtingsplannen 
voor gebouw. Uiteraard is er ook aandacht 
voor afscheid nemen van het gebouw. Zo 
wordt er een donderdagmiddag een open 
huis georganiseerd in combinatie met een 
Kerstmarkt en zal donderdagavond de 
periode aan de Gerrit Bleekerstraat geheel 
in stijl worden afgesloten met een door 
onze leerlingen georganiseerd kerstgala.  
 
We nodigen ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden van harte uit om 
donderdagmiddag nog een kijkje te komen 
nemen in ons gebouw aan de Gerrit 
Bleekerstraat.  
 
Om jullie inzicht te geven in het proces van 
de verhuizing, hebben we deze – lekker 
overzichtelijk – voor jullie in een 
schemaatje gezet.  
 
 
 
 
 



KWT 2.0 @!K update 
 
Door Wiemer Esenbrink 
 
In de vorige !mpulsel schreef ik dat we op 
!mpulse Kollum veel waarde hechten aan de 
keuzewerktijd en dat we bezig zijn de KWT 
verder te ontwikkelen. We denken daarbij 
aan meer ruimte voor de zogenaamde 21e 
-eeuwse vaardigheden zoals burgerschap, 
creatief denken, ICT-vaardigheden, 
doelgericht communiceren etc.  

 
Omdat we de mening en inzichten van onze 
leerlingen waarderen hebben we een brede 
KWT-werkgroep opgezet met daarin 
geïnteresseerde collega’s en leerlingen uit 
verschillende leerjaren. Onlangs is onze 
werkgroep voor het eerst bijeen gekomen 
en hebben we het over de randvoorwaarden 
van een goede KWT gehad en meteen al een 

aantal verbeterpunten vastgelegd. Goed 
werk dus!  

 
Deze week komt de werkgroep voor de 
tweede maal bijeen en gaan we met elkaar 
brainstormen over de momgelijkheden om 
meer ruimte te creëren voor de 21ste -
eeuwse vaardigheden. Ik vind het superfijn 
dat er zoveel leerlingen mee willen werken 
aan een betere KWT en ben er trots op dat 
we bij ons op school in staat zijn met elkaar 
het onderwijs steeds verder te verbeteren. 

Hierbij wil ik daarom de leden van de 
werkgroep nogmaals bedanken voor deze 
mooie samenwerking!  
 

Voorliching @!K  

 
Dinsdag 21 november vond de eerste 
voorlichtingsavond voor leerlingen en 
ouders/verzorgers van groep 7 en 8 plaats 
over en bij !mpulse Kollum. Het team van !K  
voorzag de ruim 100 geïnteresseerde 
bezoekers van informatie over de kwaliteit 
van ons onderwijs, de unieke meerwaarde, 
het fijne pedagogisch klimaat en de 
Campus Kollum. Uiteraard werden de !K-
specifieke onderdelen zoals: Herstelrecht, 
Kring, KWT,  Setting, Community en 
Toolbox daarbij nadrukkelijk belicht. 
 
Zó, wat een volle bak, zeg. En wat tof dat er 
zoveel belangstelling is voor onze school! 



!K goes Germany 
 
Het wordt smullen voor de globetrotters op 
!mpulse Kollum. Er staat voor dit jaar een 
aantal uitstapjes gepland voor 
verschillende leerjaren.  
 
Op maandag 18 december stappen we, 
inmiddels volgens traditie, met alle 
leerlingen ’s ochtends in de bus richting 
Oldenburg. Er is een programma voor de 
ochtend waarbij de leerlingen kunnen 
kiezen uit een aantal verschillende 
activiteiten. Op de middag is er de ruimte 
om lekker over de kerstmarkt te wandelen 

en je te vergapen aan alle lekkernijen en 
snuisterijen.  
 
Op 9 januari gaat 6VWO naar een 
toneelvoorstelling in Oldenburg. We gaan 
met zijn vijven naar een toneelstuk 
gebaseerd op een beroemd verhaal van 
Michael von Kleist: Michael Kohlhaas. De 
komende tijd gaan we ons daar gedegen op 
voorbereiden.  
 
Op 5 april 2017 staat er voor leerjaar 3 een 
excursie naar onze partnerschool in 
Löningen op het programma. We worden 
om 10 uur ’s ochtends op de St. Ludgeri 
Realschule verwacht. We worden rondgeleid 
op school, draaien mee in de lessen en 
zullen in de middag rondgeleid worden 
door Löningen. Op 17 april komen de 
leerlingen van de St. Ludgeri Realschule bij 
ons op bezoek.  
 
Jullie zien: We reizen wat af dit jaar!  
 
Wiebe Doorn, docent Duits 
 
 
 
 

Kunst en cultuur @!K 2018 

 
Zoals julllie waarschijnlijk niet is ontgaan, 
zal het in het jaar 2018 in Friesland en 
Leeuwarden bruisen van activiteiten! 
Leeuwarden en Friesland zullen dit jaar het 
culturele centrum zijn van Europa! Dé 
culturele hoofdstad van Europa.  
 
Dit bijzondere jaar gaat ook niet ongemerkt 
voorbij aan alle scholen van Piter Jelles. Het 
thema van deze culturele periode is 
Mienskip. Het samenbrengen van 
verschillende groepen mensen, verbinden 
en ontmoeten.  
 
Zo zullen we als !mpuse Kollum onder 
andere meedoen met de volgende 
projecten: 



Wat is jouw verhaal 
Wat is jouw verhaal?? we doen mee met het 
project DNA2018 (www.dnalwd2018.nl) 
waarin we onze persoonlijk verhaal 
verbeelden door iets persoonlijks in een 
klein reageerbuisje te doen. Alle 
reageerbuisjes met alle verhalen van heel 
veel mensen in Friesland resulteert in een 
groot kunstwerk in het stadkantoor van 
Leeuwarden. We kunnen zelfs alle verhalen 
van alle leerlingen van heel Piter Jelles laten 
oplichten in één keer!  

 
Troelstra is terug 
Zo is er ook een interactieve 
theatervoorstelling in de maak ‘Troelstra is 
terug’ waarin het verhaal van Piter Jelles 
Troelstra wordt gespeeld  en vertaald  naar  
 

 
nu. We gaan deze voorstelling in het 
voorjaar bezoeken. 
 
ArtseXpression XL 
De ArtseXpression krijgt naast het 
gebruikelijke ook een XL-versie. Een 
beeldende tentoonstelling met meerdere 

scholen in Friesland waarmee Piter Jelles 
een samenwerking heeft (de zogeheten 
Pompebledscholen).  
 
Eschertentoonstelling 
In het Fries Museum organiseert in 2018 
een grote tentoonstelling over de de 
kunstenaar M.C. Escher die geboren werd in 
1898 in Leeuwarden! Met leerjaren 1 en 2 
gaan wij een week lang aan de slag met 
deze kunstenaar en laten ons inspireren 
door zijn leven en zijn werk.  
 
Kortom, op cultureel gebied gaan we een 
mooie periode tegemoet als school.  
 
Marrit en Frederique, docenten K&C 
  

http://www.dnalwd2018.nl/


Setting @!K 
Op !mpulse Kollum vinden we het 
belangrijk dat de leerlingen ook vanuit hun 
eigen passie en interesse kunnen leren. 
Tijdens het onderdeel ‘setting’ krijgen de 
leerlingen hier de ruimte voor: driemaal per 
schooljaar staat er een setting op het 
programma. Alle onderbouwleerlingen 
werken in zelfgekozen groepen onder 
begeleiding van teamleden aan een 

onderwerp rondom combinaties van 
verschillende vakken en/of leergebieden. 
Tijdens de eerste Setting van het schooljaar 
2017 – 2018 stonden de leergebieden 
‘Mens & Natuur en Sport & Spel’ centraal.  

 
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 gingen 
vanaf donderdag 2 november tot en met 
vrijdag 10 november aan de slag met het 
ontwikkelen van fitnessapparaten en ze 
onderzochten de effecten van voeding op 
het lichaam. Uiteraard werd de Setting 
opgestart met een Iedereenkomst waar  we  
gezamenlijk keken naar de sportieve 
avonturen van ‘Buurman & Buurman’.  

 
Wij vonden het stiekem wel een beetje 
spannend: een Setting met maar liefst 105 
leerlingen, zou dat wel goedgaan? Nou, 
heus wel en hoe! Wat zijn er goede doelen 
gesteld, wat is er hard (samen)gewerkt, 
driftig onderzocht, uitbundig gebouwd, 
goed opgelet bij de workshops voeding en 
tijdens de rondleiding door de sportschool, 



zorgvuldig gecalculeerd en gebudgetteerd, 
creatief gepland, mooi geschreven, lekker 
gekookt en op alle fronten veel geleerd! 

 
Op donderdag 9 november werden de 
uitproducten in de gymzaal gepresenteerd 
tijdens een heuse fitnessmarkt. Wat fijn om 
te zien dat er zóveel ouders/verzorgers en 
pake’s en beppe’s op school ware om de 
meest prachtige eindproducten van hun  

(klein)zoon en/of (klein)dochter te komen 
bewonderen.  

Op vrijdag rondden de leerlingen hun 
werkstuk af en werd er flink geëvalueerd en 
gereflecteerd op het groepsproces en het 
eigen aandeel aan het geheel. We hebben 
genoten van alle zelf ontworpen en in 
elkaar gezette fitnessapperatuur en 
gesmuld van de heerlijke, gezonde hapjes 
en drankjes. 

 
 
Vrijdagmiddag beoordeelde het team in 
gezamenlijkheid alle ingeleverde werken en 
konden de behaalde de cijfers – op 
eindproduct en proces - al genoteerd 
worden in SOMtoday.  
 
. 
 
 
 



Wat een ontzettend mooie, leerzame en 
vooral ook leuke settingweek. Teamwork in 
optimaforma. Dikke dank Setting-
organisatoren, team, leerlingen en 
ouders/verzorgers! 
 

 
 

Reanimatieonderwijs @!K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 een aantal jaren geleden 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. 
 

https://www.hartstichting.nl/?gclid=CLv-iIqNqs8CFYtuGwodInYMCg


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. 
 
Tijdens de komende Communityweek 
zullen we de herhalingslessen gaan geven 
aan onze eindexamenleerlingen. 
 

De politie @!K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze namen zijn Henk Kingma en Sabina 
van Dijk. Sinds 1 september jl. zijn wij de 

nieuwe wijkagenten in de gemeente 
Kollumerland. Als wijkagenten zijn wij het 
aanspreekpunt voor de scholen in de 
gemeente. Af en toe zullen wij de school 
binnenlopen voor “gewoon” een bakje 
koffie en een praatje.  
 
 
Daar waar nodig zullen wij aanschuiven bij 
overleggen op de school.  Mochten jullie als 
ouders/verzorgers iets met ons willen 
bespreken, dan is uiteraard mogelijk om 
een afspraak te maken. Dit kan eventueel 

via de school, maar kan ook via het gewone 
Politienummer 0900-8844. 
 
Groet, Henk Kingma en Sabina van Dijk 
 

Welom in de deelraad @!K Regina! 
 
Hallo Allemaal!  
 
Mijn naam is Regina Gerritsen,  
Ik ben iets ouder dan 37 jaar, en ik kom uit 
Buitenpost waar ik woon met mijn man, Jan 
waarmee ik 18 jaar gelukkig getrouwd ben  
Samen hebben we 2 prachtige jongens, die 
nu allebei naar !mpulse Kollum gaan waar 
ze het enorm naar hun zin hebben. Onze 
kids hebben voor !mpulse Kollum gekozen 
om de kleinschaligheid en 
gemoedelijkheid. 
  
Tijdens de basisschool periode was ik daar 
actief bezig op school zoals L.O.D. moeder 
(Luizen Opsporings Dienst) en crea ouder, 
hierdoor heb ik het altijd heel fijn gevonden 
om betrokken te zijn bij de school van mijn 
kinderen.  
 
Nu vroeg !mpulse Kollum een kandidaat 
voor de deelraad, prefect voor mij om weer 



betrokken te zijn bij de school van mijn 
kinderen, waar heel wat veranderingen in 
de future liggen. Door mij kandidaat te 
stellen hoop ik dat ik mede met mijn 
invloed de prestaties, de sfeer, het 
kleinschalige en de gezelligheid van het 
huidige !mpulse Kollum, waar we met zijn 
allen voor gevallen zijn, gewaarborgd 
kunnen blijven.  

 

Na Jan Lucas van der Ploeg, die de 
afgelopen tijd de voorzitter was van de 
deelraad bij !mpulse Kollum heb ik het 
stokje van hem overgenomen.  
 
Ik ben rechtvaardig, recht door zee, eerlijk, 
en maak mij hard voor de mensen die met 
het Impuls Kollum te maken hebben.  
 
Groetjes,  
Regina Gerritsen  
reginagerritsen@hotmail.com  
 

!K @Den Haag 

 
Ons politieke hart werd ontdekt door 
leerjaar 3T en 4HV. Op het Binnenhof 
streden veschillende groepjes om de eer 
tijdens een GPS-tocht en werd alle kennis 
over het onderwerp ‘democratie en 
rechtstaat’ getest. Hoogtepunten waren 

uiteraard de plenaire zalen van de Eerste en 
de Tweede Kamer waar flink werd 
gedebatteerd. 

 
 
  
   

mailto:reginagerritsen@hotmail.com


Leerlingenraad @!K 
 
Op !mpulse Kollum hebben we een 
leerlingenraad. Afgelopen jaar is er een 
aantal leerlingen met een hele goede reden 
(ze zijn namelijk geslaagd voor hun 
examen) uit de leerlingenraad vertrokken. 
Er is nu weer ruimte voor nieuwe leerlingen 
om deel te nemen aan de leerlingenraad. 
Het is de bedoeling dat de leerlingenraad 
ervoor zorgt dat de belangen van de 
leerlingen meegenomen worden op school. 
We zijn geen klachtencommissie, maar als 
leerlingen mee willen denken over onze 
school dan kan dat! De komende tijd zullen 
we op zoek gaan naar kandidaten. Jullie 
horen in de loop van dit jaar wat wij als 
leerlingenraad zoal hebben gedaan.  

 

Gepersonaliseerd leren @!K 
 
Stel: Je bent enorm goed in Engels, je zit in 
een van de examenklassen en je kunt wel 
wat meer tijd gebruiken voor Duits. Dan 
willen wij op !mpulse Kollum graag met je 
meedenken. Met ingang van dit schooljaar 
bieden wij leerlingen de mogelijkheid om 
de tijdsinvestering voor de vakken beter te 
verdelen.  

 
Mocht een leerling erg goed zijn in Engels, 
maar niet zo goed staan voor Duits, dan 
kan een leerling er in overleg met de coach 
en de vakdocenten voor kiezen om een les 
Engels minder te volgen en die tijd te 
steken in Duits. Het doel hiervan is om 
betere eindresultaten te hebben. Het is wel 
van belang dat een leerling voor Engels 

minstens zo goed blijft presteren staan en 
te verbeteren op Duits. Dit is ook mogelijk 
voor andere vakken. Binnenkort worden de 
leerlingen uitgebreid geïnformeerd over dit 
plan. Zo maken we afspraken met elkaar 
over te behalen doelen, werkhouding en 
plannen op de langere termijn. We hopen 
dat we de leerlingen zo nog beter kunnen 
bedienen en helpen richting dat 
felbegeerde diploma! 
 
Door Wiebe Doorn 
 

Dyslexie @!K 

 
De afgelopen periode is er op !mpulse 
Kollum een hoop gebeurd op het gebied 
van dyslexie. Met alle leerlingen die een 
dyslexieverklaring hebben is door ons een 



gesprek gevoerd en hebben we samen 
gekeken naar welke extra faciliteiten of 
hulpmiddelen deze leerlingen gebruik 
willen maken tijdens dit schooljaar. Een 
laptop? Extra tijd voor het maken van 
toetsen? Het laten vallen van een tweede 
moderne vreemde taal? Voor elke leerling 
met dyslexie is dit anders en na overleg 
hebben we de ondersteuning vastgelegd in 
een plan. 
 
Ook heeft de dyslexiescreening 
plaatsgevonden in leerjaar 1. Deze 
screening bestaat uit verschillende 
onderdelen op het gebied van spelling, 
taalverzorging en begrijpend lezen. Bij een 
aantal leerlingen is er uit de 
dyslexiescreening gebleken dat er sprake is 
van risicofactoren op één of meerdere 
onderdelen. Met de ouders van deze 
leerlingen zal op korte termijn contact 
worden opgenomen om de vervolgacties te 
bespreken.  
 
Dorijn van Doorn en Marcella van der Leij  
Zorgteam !mpulse Kollum  
 
 

Kwaliteitsonderzoeken @!K 

 
De kwaliteit van ons onderwijs is en blijft 
een speerpunt op !mpulse Kollum. Daarom 
zijn wij – net als alle scholen van Piter Jelles 
– aangesloten bij Kwaliteitscholen. 
Kwaliteitscholen is een integraal systeem 
voor onder andere kwaliteitszorg en interne 
en externe communicatie. Jaarlijks nodigen 
wij leerlingen, team en thuisfronten uit om 
ons via de digitale kwaliteitsonderzoeken 
via Kwaliteitscholen feedback te geven op 
de wijze waarop wij op !mpulse Kollum 
vorm geven aan ons onderwijs en de 
organisatie daarvan.  
 
Feedback leerling – docent 
Op dit moment geven al onze leerlingen 
middels een onderzoek van 

Kwaliteitssholen feedback op onze 
docenten. Van deze feedback worden 
rapportages gemaakt die gedeeld en 
besproken worden met het docententeam 
en zijn input voor het nog verder 
ontwikkelen van onze lessen. 
 

 
 



Tevredenheidonderzoek leerlingen 
In het nieuwe kalenderjaar nemen we onder 
al onze leerlingen een 
tevredenheidsonderzoek af. De uitkomst 
hiervan wordt door de coach samen met de 
leerlingen geanalyseerd. De analyses van 
deze onderzoeken worden meegenomen in 
de ontwikkelplannen van de school. 
Concreet? De toetsweken van de 
bovenbouwleerlingen zijn op grond van de 
analyse van deze onderzoeken verlengt en 
rondom het weekend gepland zodat onze 
leerlingen zich beter kunenn voorbereiden. 
Ook de vraag om in de lessen aan de slag 
te gaan met mediawijsheid, ICT-
vaardigheden en programmeren hebben we 
ter harte genomen. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
ouders/verzorgers leerjaar 1 en 3 
We willen de ouders/verzorgers van leerjaar 
1 en 3 ook van harte uitnodigen om de 
vragenlijst voor ons in te vullen. Jullie 
mening is voor ons erg belangrijk! 
Binnenkort ontvangen jullie hierover een e-
mail met meer informatie.  
 

In volgende edities van de !mpulsel zullen 
we de uitkomsten  van deze onderzoeken 
met jullie delen. 

 
 
 
 
 

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 
 
 
  

http://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 is in 
introductieweek met leerlingen besproken 
en ook op de ouderavond van 7 september 
is hier volop aandacht aan besteed. 
 

Jaarplanning @!K 
 
In onze jaarplanning wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijke en speciale 
gebeurtenissen per periode. De 
jaarplanning van het schooljaar 2017 - 
2018 is via onze website te downloaden. 
Jaarplanning !K 
 

De schoolfotograaf @!K 
 
Smile! Ook dit jaar kwam de 
schoolfotograaf weer langs om al die 
knappe verschijningen van !mpulse Kollum 
op de pasfoto, klassenfoto en groepsfoto te 
zetten. Wij vinden het pracht plaatjes 
geworden. We hopen dat jullie ook blij zijn 
met de resultaten.  

 
En kijk nou eens hoe leuk we met z’n allen 
zijn! ;-)  
 
 
 

https://www.instagram.com/piterjellesimpulsekollum
http://www.piterjelles.nl/impulsekollum
http://www.piterjelles.nl/impulsekollum/jaarplanning/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


