
Een opleiding voor jouw toekomst! 

!mpulse Kollum is een kleine, veilige en leuke school waar iedereen je kent en je 

de persoon lijke aandacht krijgt die je verdient. Op !mpulse Kollum ben je echt 

onderdeel van de school, omdat we hier op een vriendelijke, gelijkwaardige en 

open manier met elkaar omgaan. Samen maken we de school. Dat vinden we erg 

belangrijk, omdat je zo met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt. 

Je ontdekt op een leuke en bijzondere manier wie je bent, wat je wilt en wat je 

kunt. Je krijgt volop de kans om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen, 

met daarbij veel aandacht voor eigentijdse kennis en vaardigheden. Zo heb je 

een opleiding voor jouw wereld van vandaag en morgen.

Haal het beste uit jezelf
Jouw opleiding heeft volgens ons meer waarde wanneer die je ook echt voor

bereidt op je toekomst: een stevig diploma, maar ook vaardigheden om na je 

opleiding het beste uit jezelf en uit anderen te halen. Daarom leren we bewust 

met elkaar en van elkaar. In ons onderwijs leggen we sterk de nadruk op zelf

vertrouwen, samenwerken, oog voor elkaar en communiceren. Vaardigheden 

die belangrijk zijn in de wereld van nu. Als je jezelf goed leert kennen en anderen 

leert begrijpen, ben je beter in staat om je talent te ontwikkelen en als persoon 

van waarde te zijn. Voor jezelf en voor je omgeving. Welk beroep of vak je ook 

kiest na je mavo, havo- of vwo-diploma. 

Samen met je coach
Bij ons op school heb je een eigen coach. Daarmee bespreek je hoe het met je 

gaat, welke doelen je stelt en welke resultaten je hebt gehaald. Soms eenopeen,  

vaak als klas en af en toe ook in een gesprek met je ouders. Zo checken we of je 

met plezier naar school gaat en of je resultaten goed zijn. 

Onze rapportcijfers 

8,9
Zo tevreden zijn onze leerlingen 

over hun school* 

9,7
Dit cijfer geven onze leerlingen 

ons voor veiligheid* 

100% geslaagd
De afgelopen schooljaren zijn  

onze havo- en vwo-leerlingen  

allemaal in één keer geslaagd  

voor hun eindexamen.  

Daar zijn we trots op!

*Bron: Leerlingentevredenheidsonderzoek klas 1 



Doe eens iets voor een ander  
tijdens de ‘Community’-week 

• 2 x per jaar werken we 4 dagen samen aan mooie 

projecten. Met elkaar, voor elkaar en voor anderen.

• Samen met en begeleid door bijvoorbeeld het 

Rode Kruis of door wehelpen.nl.

• Je leert organiseren, overleggen, plannen en contacten 

leggen met mensen buiten de school.

• Voorbeelden: een sponsorloop organiseren, computer

les geven aan ouderen, voedingsmiddelen verzamelen  

in samenwerking met de voedselbank. 

 

Je persoonlijke ontwikkeling in beeld
Om te laten zien wat je allemaal leert, doet en kunt, werk 

je op !mpulse Kollum aan een digitaal portfolio. Met de 

foto’s, filmpjes en ver halen die je daarin verzamelt, heb je 

aan het eind van je schoolcarrière een prachtig overzicht 

opgebouwd van jouw persoonlijke ontwikkeling. En dat 

gaat veel verder dan je diploma. Een paar voorbeelden:

• Jouw bijdrage aan de organisatie van een sporttoernooi.

• De raket die je bouwde en lanceerde tijdens Setting.

• Het regelen van excursies of de buitenlandreis.

• Jouw bijdrage aan de kerstmarkt en het kerstgala.

• De theaterstukken en concerten die je hebt bezocht.

• Je optreden in de schoolband.

• Het winnen van de jaarlijkse debatwedstrijd.

• Het behalen van het reanimatiecertificaat.

• Jouw werk als lid van de leerlingenraad.

• Het bereiden en verkopen van gezonde broodjes. 

• Het kunstwerk dat je voor de Arts eXpression hebt 

gemaakt.

“Tijdens Community leer je dat 
je veel kunt betekenen  

voor mensen in je omgeving.”

Laat je persoonlijke 
ontwikkeling zien



Doe je eigen ding in flextijd

Leer vanuit je eigen passie en interesse  
in onze ‘Setting’-weken 

• 3 x per jaar 7 dagen leren vanuit je passie en interesse.

• In groepen werken aan een onderzoeksproject.

• Je leert vragen & doelen opstellen, plannen & 

organiseren, uitvoeren, presenteren en reflecteren.

• Voorbeelden: het maken en uitvoeren van een theater

voorstelling, het ontwerpen en bouwen van een 

maquette, het organiseren van een sporttoernooi. 

Kring
Je ziet je coach een paar keer per week tijdens kring. 

Daarin bespreek je met je klas en je coach de uitdagingen 

die je hebt en hoe je bijvoorbeeld het beste kunt leren. 

Ook leer je plannen en organiseren, en oefen je met 

presenteren, discussiëren en reflecteren. Tijdens kring 

werk je ook aan je digitale portfolio.

Flextijd
!mpulse Kollum begeleidt jou gewoon heel goed op weg 

naar een mavo, havo of vwodiploma. Maar er is meer. 

Naast alle bekende schoolvakken heb je ook een aantal 

uren flextijd in je rooster. In die flextijd bepaal jij zelf 

wat je doet. Ga je naar een hulples wiskunde om uitleg te 

krijgen over een ingewikkelde formule? Of is een workshop 

portretschilderen meer iets voor jou? Schrijf jij je in voor 

een talentenworkshop fotografie, Spaans of sport? Ga je 

aan de slag met robots, leer je graag programmeren of doe 

je liever experimenten in ons laboratorium? Of wil jij je in 

een stilteuur voorbereiden op je toets Frans? Alles kan. 

“Setting is voor mij altijd het 
hoogtepunt van het jaar: we 

hebben de vorige keer zelf een 
raket ontworpen, gebouwd en 

gelanceerd.”



Nieuw: Campus Kollum
Als jij bij ons op school komt, zijn we net verhuisd naar 

een prachtig nieuw schoolgebouw. Campus Kollum is het 

nieuwe centrum voor cultuur en educatie. Daarin ‘wonen 

we samen’ met de bibliotheek, gemeenschapscentrum 

De Colle én met het Lauwers College. 

We blijven gewoon twee scholen hoor: wij de openbare 

school voor mavo, havo en vwo en het Lauwers College de 

christelijke school voor mavo en vmbo in alle richtingen.  

Maar we delen wel alle ruimtes met de leerlingen en 

docenten van ‘het Lauwers’. We gaan elkaar dus veel 

tegen komen. Elke schooldag en misschien ook wel tijdens 

een excursie, schoolfeest of sportdag die we samen gaan 

organiseren. 

Wat het voordeel voor jou is, twee scholen in één gebouw? 

Dat je meer keuze hebt om je flextijd in te vullen. Je mag 

namelijk kiezen uit leuke workshops van beide scholen.  

Denk aan programmeren, werken met robots, fotografie, 

dans, lassen, sport, metselen, schilderen, Spaans enzovoort.  

Op Campus Kollum heb je volop mogelijkheden om jouw 

talenten te ontwikkelen. Daarom kijken wij er enorm 

naar uit om te verhuizen. Na de zomervakantie start 

Campus Kollum. Ga je mee? 

Hiernaast zie je een aantal ontwerpen van hoe de Campus 

eruit gaat zien. Wil je alvast een virtuele rondleiding door 

de school? Scan de QR-code voor een filmpje:  

Kom bij ons langs!
Er valt zoveel leuks en moois over !mpulse Kollum te 

vertellen! Kom je bij ons langs om meer te zien, te horen en 

de sfeer te proeven?

• Informatieavonden voor ouders/verzorgers:  

dinsdag 6 november en donderdag 15 november  

van 19.30 uur tot 20.45 uur

• Doemiddagen voor groep 8 (en groep 7):  

dinsdag 6 november en donderdag 15 november  

van 12.30 uur tot 15.00 uur (geef je op via onze website)

• Open Dag: 

donderdag 24 januari  

van 16.00 uur tot 20.00 uur

Meer info?  
www.impulsekollum.piterjelles.nl 
Instagram: piterjellesimpulsekollum 

mavo, havo, vwo

Johannes Bogermanstraat 23, 9291 HA Kollum 

tel (0511) 45 12 16 

email impulsekollum@pj.nl

 

!mpulse Kollum is onderdeel van Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles

https://www.youtube.com/watch?v=xG7UbnZyI8E
http://www.impulsekollum.piterjelles.nl
https://www.instagram.com/piterjellesimpulsekollum/?hl=nl
mailto:impulsekollum%40pj.nl?subject=

