
 
 
 
 
 
 

 
Hááálo !mpulsel abonnees,  
 
Er gebeurt zo hartverwarmend veel op en 
rond !mpulse Kollum dat we het niet 
konden laten om voor jullie zo rond de 14de 
februari de hoogtepunten in  rozerode 
glossy !mpulsel samen te vatten. 
 
We vinden het tof om uit de grond van ons 
hart te kunnen vertellen dat we inmiddels 
helemaal gesetteld zijn in onze tijdelijke 
huisvesting aan de Johannes 
Bogermanstraat. Het klopt en voelt 
hartstikke goed.  
 
En wat hebben we er in de afgelopen weken 
alweer veel (extra’s) beleefd met z’n allen: 
een hartveroverende Setting talen, een  
drukbezochte Doemiddag en Open Dag, 
Valentijns-Masterclasses, een hartige 
tweede toetsweek, creatieve  
voorbereidingen  op de        ArtseXpression,  

 
 
kernachtige reanimatie-lessen en nog heel 
veel meer.  
 
We doen natuurlijk wel flink stoer maar hej, 
we geven het ruiterlijk toe: we vonden het 
heus wel spannend om op het terrein van 
het Lauwers College te gaan wonen hoor.  
Want ja, hoe zorg je er met z’n allen voor 
dat alles een beetje vlotjes verloopt, hoe 
maak je goede sier, hoe tast je de boel wat 
af, hoe leg je fatsoenlijk contact en zorg je 
ervoor dat je elkaar een beetje leert kennen, 
hoe kom je tot een soort van flex, hoe zet 
je dat dan om in fix en hoe kom je 
uiteindelijk tot goede afspraken over 
samen wonen en leven? Zucht. 
 
En hoewel liefde zich niet laat leiden, voelen 
we dat ons hart behoorlijk sneller gaat 
kloppen, het aardig begint te kriebelen en  
 

 
 
we af en toe flink dromerig  voor ons aan 
het uitstaren zijn.  
 
Al dit pril ontluikend moois neemt niet weg 
dat onze oude liefde niet roest en we met 
pijn in het hart de sloop van ons vertrouwde 
gebouw aan de Gerrit Bleekerstraat hebben 
gevolgd. Maar ach, muren en balken 
vormen een huis, liefde en dromen bouwen 
een thuis, is het niet?! 
 
In deze !mpulsel een pracht van een 
impressie van al het voorgaande en nog 
veel meer moois. En ook mèt vlinders in 
onze buik blijven we rooskleurig focussen 
op de kwaliteit van ons onderwijs en de 
aandacht en zorg voor onze leerlingen. En 
daarbij volgen we ons hart, want dat klopt. 
 
Lekker lezen!  
Bea Kroeze  
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Doemiddag @!K 
 
Woensdagmiddag 17 januari werd speciaal 
voor groep 8-ers een Doemiddag 
georganiseerd op !mpulse Kollum. Deze 
groep leerlingen staan immers binnenkort 
voor een spannende keuze. De tijd op de 
basisschool zit er bijna op en het wordt tijd 
voor een nieuwe stap; een nieuwe school. 
 
Een groots moment in hun schoolcarrière. 
Welke school voor voortgezet onderwijs 
kies je?! Als je zo’n belangrijke beslissing 
gaat nemen, is het belangrijk om je van 
tevoren goed te oriënteren. Hoe vind je de 
school die het beste bij jou past? 

 
Op de Doemiddag maakten ruim 70 groep 
8-ers van verschillende basisscholen op 

een leuke en actieve manier kennis met het 
werken en leren op !mpulse Kollum. De 
leerlingen werden welkom geheten waarna 
het programma van de middag uitgelegd 
werd.  

 
In drie groepen gingen de groep 8-ers, 
onder leiding van onze leerlingen en 
docenten lekker actief zelf aan de slag in 
korte lessen Nederlands, Mens & 
Maatschappij en Mens & Natuur. 
 
Bij M&N lukte het om – uitgerust met labjas 
en veiligheidsbril – een brandend theezakje 
te laten vliegen. Bij M&M werden de 
leerlingen meegenomen op een virtuele 
wereldreis en lieten wel heel speciale 
gebergten ontstaan. En tijdens Nederlands 

werden er op creatieve wijze hilarische 
gedichten in elkaar geplakt met behulp van 
krantenkoppen. Wat een leuke, gezellige en 
leerzame middag. Wat hebben we genoten 
van al die enthousiaste en actieve 
leerlingen uit groep 8! 

 
Teamleden en leerlingen van leerjaar 1: 
dikke dank voor jullie bijdrage aan deze 
zeer geslaagde middag! 
 
 
Foto's: Sake Beerstra.  
 



Gemeentepolitiek @!K 

 
Dinsdag 16 januari heeft de Gemeenteraad 
van Kollumerland besloten dat de 
gemeente een festival gaat organiseren! 
Een goed besluit, zeker als je weet dat onze 
leerlingen uit 4hv en 3t voor één dag 
gemeenteraadslid waren.  
 

 
 

We vinden het van groot belang dat we onze 
leerlingen contextrijke lessen aanbieden. 
We trekken er dan ook graag op uit om 
samen met onze leerlingen ‘in het echte 
leven’ te checken wat we op school hebben 
geleerd. 

 
4HV en 3T brachten vanuit het vak 
maatschappijleer een bezoek aan de 
raadszaal in gemeentehuis te Kollum. Daar 
kregen onze leerlingen praktijkles over 
politiek en lokale democratie, uitleg over 
het politieke proces en de 
machtsverhoudingen in de gemeente. 
Daarna gingen ze zelf aan de slag als heuse 
Raadsleden, stelden ze vragen, werd er 
gedebatteerd, gestemd en uiteindelijk een 
besluit genomen.  
 
 

 
Als sluitstuk vond een pittig gesprek op 
niveau plaats met raadsleden via de 
microfoons in de raadszaal.  

 
Dank aan de Gemeente Kollumerland en 
ProDemos voor de leuke en leerzame dag! 
 
 
 



Bye, bye !K @Gerrit Bleekerstraat 3 

 
De sloop van onze oude gebouw aan de 
Gerrit Bleekerstraat te Kollum is inmiddels 
zo goed als gereed. Op 15 januari startte 
deze klus met het plaatsen van de 
bouwhekken waarna het schoolgebouw en 

de sporthal vanbinnen geheel zijn gestript 
en asbestvrij gemaakt. 

 
Het sloopbedrijf is maandag 22 januari 
begonnen met de sloop van de sporthal 
waarna het schoolgebouw in rap tempo 
volgde. Al het puin zal worden afgevoerd 
waarna volgens de planning in de week van 
5 maart wordt vervolgd met grond-

werkzaamheden en het bouwrijp maken 
van het bouwterrein.  

 
We konden het – hoe dramatisch we het ook 
vonden - niet laten af en toe een kijkje te 
nemen en regelmatig een plaatje te 
schieten. En ook anderen hielden de sloop 
nauwlettend in de gaten. Kijk maar eens 
naar deze indrukwekkende drone beelden 
(en vergeet daarbij niet het geluid aan te 
zetten. ;-)) en al deze (aangrijpende) foto’s.  
 



 
Bye, bye, Gerrit Bleekerstraat 3. Zo 
langzamerhand uit ons oog, maar zeker 
niet uit ons hart. 

 
 

Op vrijdag 23 maart zal officieel de eerste 
paal van de nieuwe Campus Kollum 
geslagen gaan worden. En daar gaan we 
natuurlijk een feestje van maken met z’n 
allen. Wordt vervolgd! 
 

!K @Lauwers College Kollum 
 
Op een druilerige maandagochtend nam 
klas 1B tijdens King samen met de coach 
spontaan een kijkje bij onze buren van het 
Lauwers College Kollum. Zó wat is dat ook 
een leuke school!  

 

Het verhaal ging als een lopend vuurtje 
door de tijdelijke huisvesting en de 
volgende dag al volgden de leerlingen van 
2B en 3T het goede voorbeeld.  

 
Dank voor de gastvrije ontvangst collega’s 
en leerlingen van het Lauwers College 
Kollum! Wie volgt? 
 



Reanimatielessen @!K 

Elke week krijgen 300 Nederlanders buiten 
het ziekenhuis een hartstilstand. De 
Hartstichting strijdt ervoor dat in heel 
Nederland minimaal 25% van de 
slachtoffers een hartstilstand overleeft, dus 
ook in Kollum en omstreken. Dat kan als 
overal binnen zes minuten gereanimeerd 
wordt. Hoe sneller de hulp in de eerste zes 
minuten bij een hartstilstand, des te groter 
is de overlevingskans. Om dat mogelijk te 
maken zijn veel mensen nodig die kunnen 
reanimeren.  

 

Hier willen we, vanuit onze visie op 
onderwijs als school graag aan meewerken. 
We hebben daartoe in 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
de Hartstichting en leren jaarlijks alle 
leerlingen en teamleden reanimeren en/of 
bieden de herhalingscursus aan. 

 

Reanimeren is niet moeilijk. Onderzoek 
wijst uit dat iemand vanaf het begin van zijn 
middelbareschooltijd fysiek sterk genoeg is 

om goede zogeheten borstcompressies te 
geven. De Hartstichting heeft speciale 
lessen ontwikkeld voor jongeren. 
Door het volgen van deze 6-Minutenles van 
de Hartstichting leren jongeren in 2 tot 4 
lesuren wat ze moeten doen bij een 
hartstilstand. Ze leren borstcompressies 
toepassen, mond-op-mondbeademing 
geven en een AED bedienen. Zo zijn ze 
goed voorbereid en weten ze hoe ze in actie 
moeten komen als ze echt iemand zien die 
een hartstilstand heeft. 



Alle BHV-ers van !mpulse Kollum zijn 
opgeleid tot reanimatie-instructeur en 
bieden de reanimatielessen aan in de 
Communityweken en tijdens de lessen 
Sport & Spel.  

Ook dit jaar zit er een herhalingscursus 
voor oud-leerlingen in de planning. Houd 
onze Instagram in de gaten voor meer 
informatie. 

 

Meer weten over leren reanimeren? Check 
dan ook de site van de Hartstichting. 

Druk bezochte Open Dag @!K 
 
Donderdag 1 februari stonden de deuren 
van Piter Jelles !mpulse te Kollum open voor 
toekomstige brugklassers. Op onze druk 
bezochte Open Dag maakten de leerlingen 
van groep (7 en) 8 en hun 
ouders/verzorgers op een leuke en actieve 
manier kennis met !mpulse Kollum. 

 
Het !K-team en de leerlingen hadden 
samen deze dag grondig voorbereid en 
stonden klaar om onze prachtige school 
aan de bezoekers te presenteren.  
 
Enthousiaste leerlingen van leerjaar 1 en 2 
verzorgden een rondleiding in onze 
tijdelijke huisvesting. In alle ruimtes gaven 
teamleden samen met leerlingen uitleg over 
de  inhoud van de vakken en leergebieden 

 
en konden bezoekers korte actieve lessen 
bijwonen. Het LAB was de plek voor 
verschillende proefjes en creatief bezig zijn 
kon in het atelier. Ook maakten de 
bezoekers kennis met de herstelgerichte 
manier van werken op !mpulse Kollum en 
andere school specifieke onderdelen zoals 
Setting, Community en Kring.  

 



Na de rondleiding kon er, onder het genot 
van een hapje en een drankje, worden 
nagepraat met de leerlingen, teamleden en 
ouders van !mpulse Kollum. 
 

 
En wat kregen we veel bezoek! We zijn 
apetrots op de reacties die we van aspirant 
ouders én leerlingen kregen: Wát een leuke 
school, wat een betrokken team, wat een 
fijne sfeer – ook in de tijdelijke huisvesting, 
wat een leuke enthousiaste leerlingen en 
wát een goed doordachte structuur van 
onderwijs geven.  
 
Nou, dat is fijn om te horen! We willen alle 
rondleiders, vak experts, koffiezetters, 
klankbord-ouders, mega creatievelingen, 
maaltijdbereiders, obers, soepkokers, 
gastvrouwen, presentatoren, afwassers en 

opruimers, fotografen en vlammenmakers 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan 
deze mooie dag! We kijken uit naar alle 
aanmeldingen, spannend! 

 
En kijk eens wat een pracht van een 
kustwerk onze bezoekers samen hebben 
gemaakt tijdens onze Open Dag! Dit 
schilderij verdient een mooi plekje in onze 
school. 

Een supter vet idee tijdens KWT @!K 

In de categorie: kom tijdens de KWT met 
een super vet idee!  

Thanks ladies voor deze toffe rozenactie op 
Valentijsdag. We kijken uit naar het 
volgende super vette idee vanuit de KWT!  

 

 

 

 



Community @!K 

Weten jullie het nog, die laatste week in ons 
gebouw aan de Gerrit Bleekerstraat? Die 
week dat alles al in dozen zat, verhuizers 
tussen nog hardwerkende leerlingen en 
teamleden door de inventaris naar de 
tijdelijke huisvesting verhuisden, waar zelfs 
de wifi uit de lucht ging en waar we afsloten 
met een kerstmarkt en een spetterend 
Kerstgala? Nou in die Communityweek 
hebben we met z’n allen en passant ook 
nog elfhonderddertig (!) euro opgehaald 
voor een goed doel. Onze leerlingen 
besloten dat het ingezamelde geld naar 
KWF zou gaan.  

Op donderdag 15 februari vond in de grote 
pauze de officiële overhandiging plaats. 
Een vrijwilliger van het KWF kwam bij ons 
op school om de cheque in ontvangst 
nemen. Op deze cheque stond het mooie 
bedrag van €1130,- vermeld. We zijn 
enorm trots op onze hardwerkende 
leerlingen en hopen dat het KWF veel goede 
dingen kan doen van dit bedrag. 

Medezeggenschap @!K 
 
Op !mpulse Kollum is de kwaliteit van ons 
onderwijs een speerpunt. Wij vinden het 
ook daarom belangrijk dat leerlingen en 
onze ouders/verzorgers betrokken zijn bij 
de school en het onderwijs. We willen graag 
weten wat zij van school vinden en nemen 
hun tips en adviezen ten behoeve van de 
verbetering van de kwaliteit van ons 
onderwijs graag ter harte.  
 
Daarom betrekken we leerlingen en 
ouders/verzorgers op verschillende 
manieren bij de gang van zaken op school.   
 
 
 
 

Klankbordgroep 
Een van de mogelijkheden om als 
ouder/verzorger betrokken te zijn bij onze 
school is via de klankbordgroep. De 
klankbordgroep van ouders/verzorgers 
heeft een adviesfunctie. De klankbordgroep 
vergadert 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.  

In verband met het vertrek van een aantal 
ouders uit de klankbordgroep, zijn we op 
zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers 
die het klankbordstokje willen overnemen. 
Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen 
zich opgeven bij Bea Kroeze 
(bkroeze@pj.nl). 

Deelraad 
Naast een overkoepelende 
Medezeggenschapsraad (MR) binnen de 
scholengemeenschap Piter Jelles, kent 
!mpulse Kollum een actieve eigen deelraad 
bestaande uit drie rechtstreeks gekozen 
geledingen: personeel (Dorijn van Doorn & 



Femke de Boer), leerlingen (Laura O’Brein) 
en ouders (Regina Gerritsen).  

De deelraad komt maximaal 8 keer per jaar 
bijeen en denkt mee over alle zaken die 
spelen binnen de school.De deelraad houdt 
zich momenteel bezig met onderwerpen als 
het schoolplan en het zorgplan, de 
voorlichtingscampagne en de aanmelding, 
de vrijwillige ouderbijdrage, de Campus 
Kollum en uitslagen van 
kwaliteitsonderzoeken. 

De deelraad zal met regelmaat in de 
!mpulsel verslag doen van de zaken die er 
spelen.  
 

Voortgang en overgang @!K 
 
Voortgangsbesprekingen  
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 vier bijeenkomsten waar we met 
het team leerlingen bespreken.  
 
Op 20 februari vindt er weer zo’n 
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.  
Ook alle andere ouders/verzorgers en 
leerlingen worden na de 
voortgangsbespreking in de gelegenheid 
gesteld om met de coach en docenten in 
gesprek te gaan over de behaalde 
resultaten. Deze gesprekken vinden 
donderdag 8 maart plaats. 
 
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.  
 

Volg !K@ Insta 
 
Volg jij ons  - @piterjellesimpulsekollum - 
al op Instagram?   



Setting @!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. Een Setting betekent: 
onderzoeksvragen en doelen opstellen, een 
planning te maken, het onderzoek 
uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat 
presenteren aan het publiek dat bestaat uit 
leerlingen, teamleden en 
ouders/verzorgers. 
 
Van 18 t/m 26  januari was het weer Setting 
op !mpulse Kollum. Zeven dagen lang zijn 

de leerlingen bezig geweest met Moderne 
Vreemde Talen. Het doel was om de 
leerlingen een goed verhaal te laten 
schrijven in het Engels, waarbij ze gebruik 
maken van taalverwarringen in het Frans en 
Duits. Hun verhaal vertalen de leerlingen 
uiteindelijk in een strip en een toneelstuk.  

 
Leerlingen hebben verschillende 
workshops gekregen. Zo hebben we een 
striptekenaar over de vloer gehad en 
hebben de leerlingen geleerd hoe je een 
spannend verhaal en/of een scenario kunt 
schrijven. 
 
Vrijdagochtend 26 januari presenteerden 
de leerlingen de opbrengsten van de 
Settingweek aan hun medeleerlingen en 
ouders/verzorgers in de vorm van een 
striptekening en een toneelstuk. En dat 
alles in het Engels, Duits of Frans natuurlijk! 



Wat een toffe Setting. Wat hebben we weer 
genoten van de prestaties van onze 
leerlingen. En wat tof dat er zóveel 
ouders/verzorgers naar de presentaties 
kwamen kijken. Op naar de volgende, 
Fryske Setting in het teken van Piter Jelles. 

 
ArtseXpression @!K 

 
De Arts eXpression van Piter Jelles is een 
jaarlijks terugkerend evenement 
voor Podiumkunst en Beeldende kunst.  
 
Weten jullie nog? Vorig jaar won onze 
Famke Luinstra met haar prachtige creatie 
en nam de bokaal voor beeldende kunst 
onderbouw mee naar huis! 
 
 

 
Bij 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. 
 
Podiumkunst – woensdag 21 maart 2018 
De volgende editie van Arts eXpression 
podiumkunst vindt plaats op woensdag 21 
maart 2018. Het programma start 19.30 
uur in stadsschouwburg De Harmonie. Via 
de website van Piter Jelles kunnen 
leerlingen, medewerkers en ouders/ 
verzorgers van Piter Jelles kaartjes 
kopen. Op het podium komen leerlingen 
van alle scholen van Piter Jelles samen om 
een prachtige show neer te zetten. Een 

deskundige jury beoordeelt de leerlingen. 
Aan het einde van de avond worden er 
prijzen uitgereikt voor de beste podiumact 
en de beste beeldende kunstwerken die 
tijdens de expositie te zien waren bij 
Neushoorn. 
 
Beeldende kunst – 20 februari t/m 15 maart 
2018 
De opening van de expositie van de 
beeldende kunst is dit jaar op 20 februari 



2018 in Neushoorn in Leeuwarden. De 
expositie is voor iedereen toegankelijk en is 
te zien tot en met donderdag 15 maart 
2018 in de hal van Neushoorn. Op alle 11 
scholen van Piter Jelles zijn leerlingen vanaf 
september bezig met maken van 
kunstwerken met een bepaald thema. Het 
thema dit jaar is ‘Verbinding’. Per school 
wordt een selectie gemaakt van de drie 
beste werken, waarbij er in ieder geval uit 
de onderbouw en uit de bovenbouw een 
kunstwerk wordt uitgekozen. De gekozen 
kunstwerken zijn te zien op de expositie in 
Neushoorn. Uiteindelijk worden er twee 
winnende kunstwerken gekozen: eentje uit 
de bovenbouw en eentje uit de onderbouw. 

 
 

Misschien is het voor !K wel de spannendste 
voorronde voor de Arts eXpression ooit! 
Wat een prachtige werken zijn er gemaakt 
dit jaar. Maar er kunnen helaas maar drie 
werken door naar de expositie in 
Neushoorn.  

 
En dat betekent dat er gestemd moest 
worden. Nadat alle leerlingen hun stem 
hadden uitgebracht op hun favoriete werk 
uit de onderbouw en de bovenbouw, werd 
al snel duidelijk dat 
de fantastisch schilderijen  van  Myrka  van  

 
der Wal en de verrassende drieluik van 
tekeningen in verschillende technieken 
van Eva Linn Wiersema en Susanne 
Hoogsteen de favorieten waren. De keuze 
van de jury viel op de prachtige foto 
van Bette Bijleveld en Cristina Constantin.  
 
Gefeliciteerd allemaal! Op naar de expositie 
in Neushoorn en hopelijk ook de grote 
show op 21 maart in de Harmonie! 



Masterclasses @!K 
 
Donderdagmiddag 14 februari konden 
basisschoolleerlingen nog een keer op een 
leuke en actieve manier kennis maken met 
Piter Jelles !mpulse Kollum door zich in te 
schrijven voor interessante, sportieve, en 
creatieve Masterclasses. 
 
Zo konden de leerlingen fanatiek aan de 
slag bij sport en spel waar ze als een ware 
Cupido met pijl en boog leerden schieten.  

 
Bij kunst & cultuur maakten de leerlingen 
naar een verhaal uit de Griekse Mythologie 
een Valentijnskaart voor de verdrietige 
Minos die hij kan sturen naar zijn geliefde 
Pasiphae om haar te overtuigen weer terug 
naar hem en het paleis te komen.  
 

 
Tijdens wereldoriëntatie maakten 
leerlingen een spannende, virtuele reis om 
de wereld via Google Earth en werden verre 
en exotische oorden als India en Brazilië 
bezocht.   

 
In de Maserclasses science deden de 
leerlingen, uitgerust in LAB-jas en met 
veiligheidsbril onderzoek naar 

merkwaardige en eigenaardige 
natuurkundige verschijnselen. 

 
Vanaf 16.00 waren ouders/verzorgers van 
harte welkom in het oudercafé om onder 
het genot van een hapje en een drankje de 
school te bekijken, na te praten en vragen 
te stellen.  
 
Wat was het leuk! 
 
 
 
 

 

 


