
 
 
 
 
 
 

 
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 en 
spectaculaire Settingweek - waarin we 
grote hoogtes bereikten -, staan de cijfers 
van de eerste toetsen genoteerd in 
SOMtoday,  zijn onze eerstejaars al volledig 
!mpulse Kollum-proof, gaat de KWT nieuwe 
stijl als een speer, waren er al  heel wat 
momenten waarop we ouders/verzorgers 
hebben bijgepraat, zijn de eerste 
drukbezochte voorlichtingen voor het 
schooljaar 2019 – 2020 voltooid verleden 
tijd, bespraken we met het team uitgebreid 
de ontwikkeling van al onze leerlingen en 
richt(t)en we onze blik flink op het samen 
leven, samen wonen en samenwerken met 
het Lauwers College Kollum, de bibliotheek 
de Colle in de Campus Kollum! 

 
De bouw van die Campus Kollum ligt op 
schema. Het fundament ligt stevig, de 
muren zijn opgetrokken, het metsel- en 
voegwerk is klaar, kozijnen en ramen zijn 
geplaatst en de installaties worden 
aangebracht. Daarna gaat de kachel aan en 
wordt het gebouw langzaam opgewarmd. 
In  april draagt de aannemer de Campus 
over aan de gebruikers en kunnen we 
beginnen met de inrichting van het 
gebouw. Aan de start van schooljaar 2019 
– 2020 gaan we los in de Campus. Zin in! 
 
Niet alleen aan de constructie van de 
Campus Kollum wordt flink getimmerd. 
Samen met onze medegebruikers hebben 
we ook een stevig fundament gelegd 
waarop we gaan samen wonen, samen 
leven en samen werken. De komende tijd 
gaan we met z’n allen stevig bouwen aan de 
praktische invulling en uitvoering van 
allerlei mooie plannen. Dat belooft wat! 

 
Nog een dikke twee weken  voordat we ook 
dit kalenderjaar op donderdag 20 
december met een goed gevoel en een 
spetterend kerstgala afsluiten.  
 
Voor die tijd gaan we nog flink met elkaar, 
voor elkaar en voor anderen aan de slag 
tijdens onze traditionele Communityweek. 
Deze week voor de kerstvakantie staat bol 
van activiteiten die in het teken staan van 
loopbaan oriëntatie, allerlei 21ste -eeuwse 
vaardigheden en  de competenties rondom 
burgerschap. 
 
En tussen dit alles door blijven we  volop 
bouwen aan de de kwaliteit van ons 
onderwijs en ligt onze focus op de aandacht 
en de zorg voor onze leerlingen. Want daar 
doen we het voor @!K! 
 
Lekker lezen!  
Bea Kroeze  
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Welkom @!K  
 
In ieder !mpulsel geven we de ruimte aan 
nieuwe teamleden om zich aan al onze 
abonnees voor te stellen. Dat vinden we 
leuk en belangrijk. Immers, samen met de 
leerlingen maakt het team de school. 
Bijkomend voordeel: jullie krijgen een beeld 
bij al die verhalen die er tijdens het 
avondeten over de tafel gaan! ;-) 
 

 Welkom @!K Eline! 

 
Hoi! Mijn naam is Eline Meijer, ik ben 31 
jaar oud en ik ben sinds halverwege 

november werkzaam bij !K als 
onderwijsassistent. Samen met Annemieke 
verzorg ik onder anderen de KWT-uren. Ik 
woon samen met mijn vriend Broer en hond 
Noah alweer bijna 9 jaar in Leeuwarden. Ik 
volg momenteel met veel plezier de 
lerarenopleiding Engels aan de NHL. 
Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik 
besloten om een switch te maken van het 
bedrijfsleven naar het onderwijs en dat is 
voor mij een topkeuze geweest waar ik 
geen moment spijt van heb gehad. Ik heb 
sindsdien stagegelopen op het Leeuwarder 
Lyceum en ben werkzaam geweest bij het 
huiswerkinstituut.  
 
Mijn eerste echt stappen in het onderwijs 
mag ik zetten bij !mpulse Kollum wat tot nu 
toe super goed bevalt, de open sfeer en het 
kleinschalige karakter passen mij goed. In 
mijn vrije tijd maak ik graag lange 
wandelingen met mijn hond, kook ik en 
organiseer ik veel etentjes met vrienden en 
familie, maar ik vind het soms ook heerlijk 
om ‘s avonds met een goede serie op de 
bank te ploffen.  
 
Daarnaast is een van mijn grootste hobby´s 
reizen en het maakt eigenlijk niet uit hoe of 

waarheen, ik ben veel in Europa geweest 
maar heb ook daarbuiten rondgetrokken in 
Australië en Azië. Als het aan mij ligt is mijn 
volgende verre bestemming Nieuw-Zeeland 
of Nepal, maar we gaan volgende zomer 
eerst eens kijken in Scandinavië en, als het 
meezit, de Noordkaap.  
 
Verder kijk ik uit naar een leuk en leerzaam 
schooljaar met jullie allemaal hier op !K en 
als er nog vragen zijn ben ik natuurlijk altijd 
bereikbaar! 
 

Welkom @!K Annemieke! 
 
Hallo! Ik loop ondertussen al een paar 
weken rond op !mpulse Kollum, dus de 
hoogste tijd om mijzelf aan jullie voor te 
stellen. Mij naam is Annemieke Tanis. Ik 
ben 45 jaar oud. Ik woon alweer sinds vele 
jaren in Zuidhorn met mijn man René en 
twee zonen; Jules (13 jaar) en Pieter (10 
jaar). Ik ben zelf opgegroeid in Steenwijk, 
een mooi stadje in de provincie Overijssel. 
Na de middelbare school ben ik op kamers 
gegaan in Groningen. Ik heb daar de studie 
Romaanse Talen en Culturen gevolgd, met 
als hoofdtaal Frans. Na een fijne studietijd 
met ook veel buitenlandervaring 



(gestudeerd in Québec (Canada) en een jaar 
gewerkt op een middelbare school op Gran 
Canaria), ben ik na het afronden van de 
lerarenopleiding aan de slag gegaan in het 
middelbaar onderwijs.  
 
Vele jaren heb ik als docent Frans met veel 
plezier les gegeven op verschillende 
scholen in Groningen. De meeste ervaring 
heb ik opgedaan op het Augustinuscollege. 
Op deze school heb ik bijna 8 jaar lang als 
docent en mentor gewerkt met leerlingen 
van alle niveaus, in zowel de onder- als 
bovenbouw. Zo heb ik het als docent altijd 
goed naar mijn zin gehad. Toch heb ik er 
nu voor gekozen een nieuwe uitdaging aan 
te gaan, namelijk die van 
onderwijsassistent.  
 
In deze rol kan ik het begeleiden en 
coachen van leerlingen, individueel of in 
groepsverband, iets wat ik altijd heel leuk 
heb gevonden, goed in de praktijk brengen 
en mij ook op dit vlak verder ontwikkelen. 
En zo ben ik terechtgekomen op !mpulse 
Kollum. Samen met mijn collega Eline werk 
ik nu op deze school als onderwijsassistent, 
waarbij wij ons vooral bezig houden met 
het opzetten en begeleiden van de KWT-

uren. Naast het gezellig inrichten van de 
hiervoor bestemde lokalen (ook niet 
onbelangrijk!) proberen we vooral tijdens 
deze uren voor de leerlingen een goede en 
prettige werksfeer te creëren.  

 
Hoewel ik nog maar net ben begonnen kan 
ik al zeggen dat mijn eerste ervaringen heel 
positief zijn. Op deze kleinschalige school, 
waar je zowel de leerlingen als docenten 
snel leert kennen, voel je je als nieuwe 
collega al gauw heel welkom. Ik zie er dan 

ook erg naar uit mijn werk hier voort te 
zetten!  
 
Tenslotte nog iets over wat ik graag doe in 
mijn vrije tijd. Ik hou van fotograferen, 
lezen en vooral sporten. Als het even kan 
ga ik graag een stukje hardlopen of 
skeeleren. Verder ga ik met regelmaat 
samen met mijn kinderen lekker schaatsen 
op de ijsbaan in Kardinge.  
 
Tot zover mijn verhaal. Zoals Eline in haar 
stukje ook al aangeeft, leven er bij 
ouders/verzorgers vragen of opmerkingen 
over de KWT-uren, neem dan gerust 
contact met ons op. We vinden het 
belangrijk niet alleen de leerlingen maar 
ook hun thuisfront hierbij te betrekken!  
 
Hartelijke groet,  
Annemieke Tanis 
 

Welkom @!K Rianne! 
 
Hallo, 
Mijn naam is Rianne Datema, ik ben 25 en 
kom uit Groningen. Dit schooljaar geef ik 
maatschappijleer aan de bovenbouw van 



!mpulse Kollum. Daarnaast ben ik bezig aan 
het laatste jaar van mijn master Sociologie.  

 
Daarvoor heb ik European Studies 
gestudeerd, wat mij echter te 
bestuurskundig van aard was. Liever 
verdiep ik mij in verschillende culturen, 
maatschappelijke structuren, en hoe 
mensen zich hierbinnen gedragen. 
Daarnaast ben ik ook graag actief bezig. Ik 
sport veel en reis regelmatig. Erg ver van 
huis ga ik dan niet; hoewel ik me soms 
voorneem nieuwe landen te ontdekken, blijf 
ik terugkeren naar Duitsland, Engeland en 

Zweden. Verder bezoek ik graag 
voetbalwedstrijden en concerten, het liefst 
in het buitenland, in stadions waar ik nog 
niet eerder geweest ben. 
 
Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin op 
!mpulse Kollum en ben vastbesloten er 
samen met de leerlingen een mooi en 
leerzaam jaar van te maken. 
 

Jongerenwerk @!K 
 
Hoi!  

 
Wij zijn Grejanne Dijkema en Alies Brouwer. 
Wij zijn jongerenwerkers bij Timpaan 
Welzijn. Als jongerenwerkers zoeken wij de 
jongeren in de omgeving op straat, in 
jeugdsozen, keten en op scholen op. We 
zijn er als luisterend oor, zijn in voor een 
praatje, maar je kunt ook bij ons terecht als 
je een leuke activiteit wilt organiseren! 
 

We willen graag ook de jongeren op 
!mpulse Kollum leren kennen. Daarom 
komen wij 1 keer in de 2 weken bij jullie 
langs in de pauze. Misschien heb je ons wel 
eens gezien? We zoeken jullie op en zijn 
benieuwd naar al jullie verhalen.  
 
Heb je vragen of zit je ergens mee? De 
jongerenwerkers zijn er voor jou! We praten 
veel met jongeren over allerlei zaken zoals 
alcohol, drugs, seks of schulden. Heb je 
problemen met je ouders of school? Wil je 
hier meer informatie over of gewoon even 
een praatje? Bereik ons via de social media, 
spreek ons aan in de jeugdsozen,  keten, op 
straat of op school. 
 
Ook kun je contact met ons opnemen door 
te bellen of via WhatsApp. Alies is 
bereikbaar op 06 101 346 94 en Grejanne 
op 06 150 168 41. 
 
Hopelijk tot snel! 
 
Groetjes, Grejanne en Alies 
 
                    
 
 



Ouderavonden jongeren & verslaging @!K  
 

 
Op 28 november organiseerden we op 
verzoek van ouders/verzorgers en in 
samenwerking met VNN (Verslavingszorg 
Noord Nederland (https://www.vnn.nl) een 
ouderavond rond het thema ‘jongeren & 
verslaving’. Tijdens deze avond 
presenteerden de experts van VNN de 
onderwerpen alcohol, drugs, gamen en de 
do’s en de dont’s op dit gebied op een 
interactieve en laagdrempelige manier. 
Zo’n 75 ouders/verzorgers woonden deze 
interessante voorlichting bij.  
 
We spraken af dat de experts van VNN nog 
een keer terugkomen op !K om tijdens een 
nog in te plannen ouderavond dieper in te 
gaan op het onderwerp ‘Nix 18’.  

Aansluitend aan het programma van VNN 
gingen ouders/verzorgers in gesprek met 
de coaches over leerjaar specifieke zaken.  
 
We kijken terug op een geslaagde 
ouderavond! 
 

Ouderavond opvoeden is dansles voor 
gevorderden @!K  

 
In samenwerking met het Lauwers College 
Kollum en Herstelrechtspecialist Jan 
Ruigrok nodigen we jullie graag uit voor 
een ouderavond rondom het thema 
‘opvoeden is dansles voor gevorderden’ 
op 15 januari 2019. 
 
Opvoeden is dansen: volgen en leiden, 
meebewegen, elkaar aanvoelen en soms 
stevig op de tenen staan. Het is een dans 
waarbij ouders leiden en kinderen volgen. 
Meestal verloopt de dans uitstekend. De 
ouder geniet evenveel van het kind als het 
kind van de ouder. Maar wanneer de 
spanning groter wordt en belangen, 
verlangens en verleidingen uiteen lijken te 
lopen, wordt het lastiger te blijven dansen 
op de manier die je het meest bevalt. 
Volgen en leiden kan dan knokken en lijden 

worden. Hoe blijf je ook dan optimaal 
genieten van dat wat je niet even opzij kunt 
zetten: je opvoedende taak? Dan hebben we 
het over dansen voor gevorderden! 
 
“Dansles voor gevorderden is een 
spetterende avond waarop ouders lachend 
de confrontatie met hun eigen krachten en 
tekortkomingen aangaan.” (Jan Ruigrok) 
 

 
De avond start om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur en wordt gehouden in 
de kantine van het Lauwers College in 
Kollum. 
 
We kijken uit naar deze ouderavond en 
rekenen op veel belangstelling. Opgeven 
kan via dit inschrijfformulier op onze 
website.  



!K @Campus Kollum 

 
Nieuw multifunctioneel centrum 
Campus Kollum is het nieuwe centrum voor 
cultuur en educatie in Kollum. In dit 
multifunctionele centrum wonen we vanaf 
schooljaar 2019-2020 samen met de 
bibliotheek, gemeenschapscentrum De 
Colle én met het Lauwers College Kollum. 
 
Zo’n nieuw gebouw staat er niet zomaar. 
Daarvoor zijn er al heel wat stappen gezet: 
• Begin juli 2017 wordt het ontwerp voor 

Campus Kollum gepresenteerd in de 
raadszaal van het gemeentehuis in 
Kollum. 

• In januari 2018 nemen de leerlingen van 
Piter Jelles hun intrek in een tijdelijke 
locatie op het terrein van het Lauwers 

College aan de Johannes Bogermanstraat 
in Kollum. 

• Het oude schoolgebouw van Piter Jelles 
aan de Gerrit Bleekerstraat wordt 
gesloopt om plaats te maken voor 
Campus Kollum. 

• In maart 2018 start de bouw van 
Campus Kollum. 

 
De bouw is nu in volle gang. In de zomer 
van 2019 zal het gebouw gebruiksklaar 
zijn. Dat betekent dat we het nieuwe 
schooljaar beginnen in een prachtig nieuw 
schoolgebouw. 
 
Loop alvast eens door het nieuwe gebouw 
Benieuwd naar het ontwerp van onze 
nieuwe school? De architecten hebben een 
filmpje gemaakt dat een goede indruk geeft 
van hoe Campus Kollum er straks uit zal 
zien. Het wordt een licht, transparant 
gebouw met ruime gangen, een open 
bibliotheek, verschillende soorten 
theorieruimtes, allerlei leer- en 
werkplekken, atelierruimtes, prachtige 
praktijkruimtes, een sciencelab, een 
theaterzaal, een daktuin en volop ruimte 
rondom het gebouw. 
Bekijk het filmpje van de Campus Kollum! 

Samen wonen, samen werken, samen leven 
De teams van de twee scholen zijn volop 
bezig met elkaar kennis te maken. We 
hebben ontdekt dat er veel 
overeenkomsten zijn in hoe we over 
onderwijs denken. Daarom konden we 
samen een pedagogisch-didactische visie 
en onderwijsambitie formuleren. Hierin 
hebben we vastgelegd hoe we met elkaar en 
de leerlingen omgaan en hoe we ons 
onderwijs willen vormgeven. En dat is fijn, 
want als we gaan samen wonen, zullen we 
ook moeten samen werken. We zijn straks 
samen verantwoordelijk voor alle 
leerlingen.  

 
Pedagogische visie en onderwijsambitie 
Onze pedagogische visie en 
onderwijsambitie hebben we als volgt 
verwoord: 



Pedagogische visie 
Op Campus Kollum willen we samen 
wonen, samen leven en samen werken in 
een verbindende en veilige leeromgeving 
waarin leerlingen hun talenten maximaal 
kunnen ontplooien, zich thuis voelen en 
hun weg vinden in de maatschappij. De 
verantwoordelijkheid hiervoor dragen we 
samen met ouders en leerlingen. De 
principes van Herstelrecht vormen de basis 
onder ons pedagogisch-didactisch klimaat 
dat gekenmerkt wordt door vijf 
kernwaarden: respect, vertrouwen, 
waardering, ontwikkeling en plezier.  

 
Onderwijsambitie 
Op Campus Kollum krijg je de ruimte en de 
tijd om op je eigen werkwijze, tempo en 

niveau binnen en buiten de school samen te 
leren en zo je talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Daarom prikkelt ons 
onderwijs jouw hoofd, hart en handen:  
• Je wordt actief uitgedaagd om je te 

ontwikkelen en gestimuleerd om nieuwe 
kennis en vaardigheden te onderzoeken. 

• Je wordt gemotiveerd doordat je 
doelgericht aan het werk bent en we 
samen verantwoordelijk zijn voor jouw 
ontwikkeling. 

• Je werkt zelfstandig of samen aan 
concrete opdrachten en projecten en je 
werk wordt gewaardeerd.  

 
Op volgende ontwikkeldagen op 16 januari 
worden deze ambities ook met input van 
onze leerlingen praktisch uitgewerkt.  
 
Praktische zaken 
Samen leven heeft ook invloed op allerlei 
praktische zaken. In Campus Kollum gaan 
we letterlijk door één deur en maken we 
gebruik van dezelfde ruimtes en leslokalen. 
Daarom stemmen we onze lesroosters op 
elkaar af en maken we afspraken over hoe 
we met elkaar omgaan. Dat schept 
duidelijkheid voor iedereen. 

 
 
We versterken elkaar 
Ook al gaan we samen wonen en samen 
leven, we blijven ook gewoon twee aparte 
scholen. Het Lauwers College de christelijke 
school voor mavo en vmbo in alle 
richtingen en !mpulse Kollum de openbare 
school voor mavo, havo en vwo. Elke school 
heeft zijn eigen onderwijsconcept: !mpulse 
is een onderwijsconcept van OSG Piter Jelles 
en het Lauwers College heeft GO! Daar 
verandert niets aan. Samen hebben we wel 
een heel breed onderwijsaanbod waarin we 
elkaar, door samen te werken, kunnen 
versterken. Dat zien we als een unieke 



kans, voor ons als school, maar ook voor 
onze leerlingen. 
 
Volop kansen voor iedereen 
Op Campus Kollum heb jij als leerling 
straks volop kansen om je talenten te 
ontwikkelen. Voor de invulling van de 
flexuren kun je straks kiezen uit leuke 
workshops van beide scholen. Denk aan 
programmeren, werken met robots, 
fotografie, dans, lassen, sport, metselen, 
schilderen, Spaans enzovoort. Ook buiten 
de lessen zien we mogelijkheden om met 
elkaar samen te werken. Samen excursies, 
schoolfeesten of sportdagen organiseren, 
thema-avonden voor ouders, met z’n allen 
naar het theater.. 
 
Campus Kollum opent nieuwe deuren voor 
iedereen! 

 
 

Kleinschalig en persoonlijk 
Beide scholen worden nu gewaardeerd om 
hun kleinschaligheid en persoonlijk contact 
met leerlingen en hun ouders. Iedereen 
kent elkaar en krijgt daardoor volop 
aandacht. Campus Kollum is een groot 
gebouw en er zullen meer leerlingen en 
teamleden bij elkaar zijn dan we gewend 
waren. Toch blijven we twee kleine scholen 
die de persoonlijke aandacht en het contact 
met elkaar belangrijk vinden. We zullen er 
samen alles aan doen om dit warme 
thuisgevoel mee te nemen naar Campus 
Kollum. 

 
Blijf op de hoogte 
De komende maanden zal steeds 
duidelijker en concreter worden hoe we 
straks samen gaan leven in Campus 
Kollum. We zullen leerlingen, ouders, 
medezeggenschapsorganen en mede-

gebruikers betrekken in dit proces en 
iedereen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Dat doen we via de 
bekende kanalen, zoals de !mpulsel, onze 
website, de website van Piter Jelles, en 
nieuwsbrieven, maar ook via de speciale 
Facebookpagina en de website van Campus 
Kollum. 
 

Introductieweek @!K  

 
Kennismaken, opwarmen, sporten, aan de 
slag met digitale vaardigheden, 
Herstelrecht, reanimeren, mindmappen, 
Globaliseren, presenteren (PJ)schrijven, 



Campus Kollum’en, PWS’en, fotograferen, 
levend Strategoën, picknicken en een fijne 
ouderavond. Dat en nog veel meer was de 
introductieweek van !mpulse Kollum.  
 

Verkeersmartk @!K & LCK 
 
Op woensdag 19 september stonden 
!mpulse Kollum en het Lauwers College  
Kollum samen in het teken van 
verkeersveiligheid.  

 
Leerlingen van klas 1 van beide scholen 
leerden die dag door middel van een 
verkeersmarkt alles over veiligheid in het 
verkeer. Ze deden dat op een bijzondere 
manier, bijvoorbeeld door te ervaren hoe 
het is om blind te zijn en deel te nemen aan 

het verkeer en door het afleggen van een 
fietsparcours met veel afleiding onderweg. 
Hierdoor wordt heel duidelijk wat de 
risico’s zijn en wat je kunt doen om 
ongelukken te voorkomen. De markt wordt 
georganiseerd met medewerking van de 
ambulancedienst, de politie en Veilig 
Verkeer Nederland. 
 

 
  
We vinden het van groot belang dat onze 
leerlingen veilig op weg gaan van en naar 
school. De dag is bedoeld om leerlingen 
bewust te maken van het feit dat een 
ongeluk écht in een klein hoekje zit, maar 
dat je ook dingen kunt doen om een 
ongeluk te voorkomen. Bijna alle leerlingen 
van onze scholen komen op de fiets naar 
school, vandaar dat er met name aandacht 
is voor de risico’s die het met zich 

meebrengt om door het drukke verkeer te 
fietsen. 

 
Lauwers College Kollum, dank voor de fijne 
samenwerking! 
 



KWT nieuwe stijl @!K 

Binnen het roosteronderdeel KWT 
(keuzewerktijd) werken al onze leerlingen 
een aantal uren in de week onder 
begeleiding van teamleden volgens de 
eigen planning en op eigen wijze aan de 
kerndoelen en eindtermen van de 
verschillende vakken en leergebieden.  

Tijdens KWT krijgen onze leerling tevens de 
mogelijkheid en de ruimte om op eigen 
wijze en vanuit passie en interesse kennis 
en vaardigheden te verbreden. Hierbij geldt 
dat de leerling stap voor stap leert om 
eigenaar te worden van zijn of haar eigen 
ontwikkeling en leerproces. 

 

Met ingang van periode 2 zijn we gestart 
met KWT nieuwe stijl. Uitgangspunt is dat 
leerlingen tijdens de KWT kunnen kiezen uit 
twee smaken, al naar gelang de planning en 
de agenda van de leerlingen: zelfstandig en 
in complete stilte werken in stiltelokaal B of 
samen werken op fluisterniveau in 
fluisterlokaal A. De invulling van deze 
keuze-uren zal door de leerlingen -  en kan  
in overleg met de coach - worden 
ingepland. 
 
We zijn blij dat we twee keien van  
onderwijsassistenten aan ons team konden 
toevoegen. Eline Meijer en Annemieke 
Tanis begeleiden samen met oudgediende 
Michelle Wiegmink de KWT nieuwe stijl.  
 

Digitale geletterdheid @!K 

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 
schoolleiders en 84 scholen zich over de 
vraag wat leerlingen in het primair en 
voortgezet onderwijs moeten kennen en 
kunnen. Voor negen leergebieden: 
Burgerschap, Digitale geletterdheid, 
Engels/moderne vreemde talen, 
Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen 
& Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en 

Mens & Maatschappij. Zoals jullie wellicht 
weten is Piter Jelles !mpulse Kollum  
geselecteerd als ontwikkelschool binnen dit 
traject op het gebied van digitale 
geletterdheid. 

We zijn trots en blij een ontwikkelschool te 
mogen zijn binnen het traject 
curriculum.nu. Op !mpulse Kollum denken 
we vanuit een ambitieus leerklimaat 
graag met elkaar na over hoe wij de 
kwaliteit van het onderwijs constant 
kunnen blijven verbeteren. 

Ontwikkelteams, bestaande uit leraren en 
schoolleiders in het primair en voortgezet 
onderwijs, werken samen in zogenaamde 
ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam 
zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Tussen 
de sessies delen de teams de 
tussenproducten met de ontwikkelscholen 
voor feedback. 

Als ontwikkelschool geven we feedback op 
de tussenopbrengsten van de 
ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in 
de school? Daarnaast delen we als 
ontwikkelschool de ervaringen die we zelf 
opdoen met de ontwikkelingen in het eigen 



schoolcurriculum, met elkaar en met de 
ontwikkelteams. Ook zullen de teams 
feedback verzamelen van o.a. leerlingen, 
ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, 
lerarenopleidingen, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven. De opbrengst 
vormt de basis voor de actualisatie van 
kerndoelen en eindtermen. 

 
Digitale geletterdheid @!K 
Daarnaast krijgen we vanuit curriculum.nu 
(financiële) ondersteuning om onze school 
eigen ambities op het gebied van digitale 
geletterdheid te realiseren.  
 
IturnIT 
In dat kader hebben we eind vorig 
schooljaar in samenwerking met IturnIT een 
lesprogramma digitale vaardigheden 

samengesteld voor leerjaar 1 en 2. In de 
Kringen, de lessen M&M en K&C en in  een 
volgende Setting zullen de leerling onder 
begeleiding van onze eigen - door ItunIT - 
opgeleide teamleden werken aan een 
eigentijds en gevarieerd programma op het 
gebied van digitale geletterdheid en zo 
allerlei kennis en vaardigheden opdoen op 
het gebied van:  
ICT-basisvaardigheden: Kennis en vaardig-
heden die nodig zijn om computers en 
netwerken te begrijpen en bedienen. 
Computational thinking: Het zelf kunnen 
aansturen van computers en computer-
gestuurde apparaten.  
Informatievaardigheden: Vaardigheden die 
helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen 
en verwerken van online informatie.  
Mediawijsheid: Bewust, kritisch en actief 
bezig zijn met alle beschikbare 
(sociale)media. 
 
Doe je digiding! 
In samenwerking met de Kollumse 
bibliotheek en stichting Digisterker gaan 
we met onze bovenbouwleerlingen tijdens 
Kring aan de slag met het lesprogramma 
Doe je Digiding!.  Een lesprogramma dat is 
ontwikkeld om jongeren (beter) te laten 

omgaan met de digitale overheid. De 
volgende thema’s komen aan bod:  
• Overheid, Burger en DigiD (aanvragen en 

activeren DigiD). 
• Identiteit (aanvragen paspoort en ID-

kaart).  
• Bijbaan (teruggaaf inkomstenbelasting). 
• Studeren (aanvragen studiefinanciering 

en studentenreisproduct). 
• Verkeer en vervoer (theorie-examen, 

aanvraag rijbewijs, tenaamstelling, 
verzekeren). 

 
Doel van het lesprogramma is om zowel de 
kennis van de (digitale) overheid als de 
digitale informatie- vaardigheden van onze 
leerlingen te vergroten.  
 
Doe je digiding! sluit inhoudelijk mooi aan 
bij het voor alle leerlingen verplichte 
eindexamenvak maatschappijleer en bij 
burgerschapsvorming en loopbaan-
oriëntatie.  
  
Duits met ’n app 
Leerlingen uit klas 2B zijn de afgelopen 
weken bezig geweest met extra Duits. Om 
hen te stimuleren om ook buiten de les met 
Duits bezig te zijn maken we in de 



komende periode gebruik van een app 
(Busuu) om extra te oefenen. In de app 
kunnen leerlingen zinnetjes inspreken, 
stukjes luisteren, woorden oefenen en 
korte tekstjes lezen. Iedere week bespreken 
we in de les hoe de voortgang gaat. Er is 
geen cijfer aan verbonden; het doel is om 
de leerlingen extra te laten oefenen. Het is 
een pilot. Over een aantal weken steken we 
de thermometer erin om te kijken wat de 
leerlingen ervan vinden en of er ook echt 
voortgang te zien is. De deal met de 
leerlingen is dat, zolang we met de app 
oefenen, er thuis geen maakwerk gedaan 
hoeft te worden. Het noodzakelijke werk 
doen we op school. Het resultaat tot nu toe 
is goed. Alle leerlingen zijn enthousiast 
bezig, dus de pilot lijkt te slagen! 

 
 

Voorlichting @!K  

 
Voorlichtingsavonden 
Dinsdag 6 november en donderdag 15 
november vonden de eerste 
voorlichtingsavonden voor ouders/ 
verzorgers van leerlingen van groep 8 van 
de basisscholen 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 en  Community daarbij nadrukkelijk 
belicht. 
 
Doemiddagen 
Op 6 en 15 november 2018 stonden de 
deuren van onze tijdelijke huisvesting ook 
wagenwijd open voor de leerlingen van 
groep 8 van de basisscholen. In totaal 
meldden zich hiervoor ruim 120 leerlingen 
aan. Zó, dat was twee keer een volle bak! 



Wat fijn dat er zoveel belangstelling is voor 
onze school! 

 
En wat was het tof! Groep-8 leerlingen 
maakten op een leuke en actieve manier 
kennis met het leren en werken op !mpulse 
Kollum. En wat ging iedereen super 
enthousiast aan de slag tijdens de 
verschillende workshops! Bij Kunst & 
Cultuur ontstonden meest de mooie 
fantasiedieren in flinke knalkleuren. 
Tijdens de workshop science lukte het de 
groep 8-ers  brandende theezakjes door de 
lucht te laten vliegen, in de les Nederlands 
creëerden leerlingen – met behulp van 

krantenkoppen – prachtige poëzie, bij M&M 
werden flink wat bergen verzet en de 
leerlingen van groep 8 leerden bij wiskunde 
de geheimen van kubussen, cilinders en 
piramides kennen. 
 
We kijken terug op twee zeer geslaagde 
middagen! Wat ontzettend leuk dat jullie er 
allemaal waren! 
 

Leerjaar 1 @Klappen voor Bart  
 
In oktober 2017 hebben 13 organisaties – 
waaronder de DDFK-gemeenten en diverse 
onderwijsinstellingen – uit Noordoost 
Fryslân het convenant ‘Mei fêste hân’ 
getekend met als doel om met elkaar het 
gebruik van alcohol en drugs en 

grensoverschrijdend gedrag bij 
schoolgaande jongeren tegen te. Ook Piter 
Jelles !mpulse Kollum doet hieraan mee. 
Vanuit dit convenant is een 
activiteitenprogramma opgesteld.  

 
Op maandag 15 oktober tussen 10.45 en 
11.30 uur bezochten alle leerlingen van 
leerjaar 1 in dit kader de indrukwekkende 
theatervoorstelling ‘Klappen voor Bart’. 
 
Bart is vroeger flink gepest en heeft over dit 
onderwerp een indrukwekkende en 
humoristische voorstelling gemaakt. Waar 
het om draait is dat pesten niet cool is en je 
er samen iets aan kunt doen! In de Kringen 
van leerjaar 1 is daarom ook - voorafgaand 
en na afloop van de voorstelling -
uitgebreid aandacht besteed aan het thema 
(internet)pesten.  
 



!K @Piter Jelles Schrijft 

 
Het gonsde in alle scholen van Piter Jelles 
en wellicht op !mpulse Kollum in het 
bijzonder. Immers, bij ons op de locatie 
ontsproot het idee om in het kader van 
‘Leeuwarden Culturele Hoofstad’ een 
literair evenement te organiseren voor alle 
leerlingen en medewerkers van Piter Jelles: 
Piter Jelles Schrijft. 
 
Klasgenoten en collega’s hadden het weken 
lang over niets anders dan schrijven en 
dichten, korte verhalen en 
columns. Prachtige, flitsende posters 
sierden menig klaslokaal. Kranten werden 
bestudeerd op het gebied van columns 
schrijven, dichtbundels werden verslonden 
en pennen zijn leeg geschreven aan korte 

verhalen.  Tijdens de Masterclasses van 
Piter Jelles Schrijft, onder leiding van 
gerenommeerde schrijvers en dichters, 
werd al het aangeboorde schrijverstalent al 
flink zichtbaar. 
 
Op 12 oktober jl. sloot de wedstrijd Piter 
Jelles Schrijft. Daarin werden leerlingen en 
medewerkers uitgedaagd hun literaire 
talent in te zetten om een gedicht, kort 
verhaal of column te schrijven met als 
thema: ‘Verbinding’. Flink wat collega’s en 
leerlingen (ook) van !mpulse Kollum namen 
deze uitdaging aan. Wát ontzettend veel 
toffe inzendingen kwamen er binnen!  

 
De jury, bestaande uit bekende auteurs: 
Anita Terpstra, Anne Joke Smids, Caja 
Cazemier, Marco Kunst, Sannemaj Betten 
(dichter) en Jeptha de Visser (dichter) reikte 

de prijzen uit  tijdens het literaire diner wat 
op maandagavond 5 november 2018 
plaatsvond.  

Een uniek driegangendiner - bereid door 
top koks met pure producten, direct van de 
grond en uit de omgeving - waar tussen de 
gangen door van alles te beleven viel. Het 
publiek werd vermaakt met alle ins en outs 
rondom etiquette, auteurs werden 
geïnterviewd en lazen voor uit eigen werk. 
Uiteraard werden de winnaars van de 
wedstrijd flink in het zonnetje gezet.  

 
Gefeliciteerd collega’s en leerlingen!  
 
Wij van !mpulse Kollum kijken terug op 
een zeer geslaagd en verbindend literair 
evenement! 
 



Setting @!K 
 

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

leergebieden. Tijdens de eerste Setting van 
het schooljaar 2018 – 20189 stonden de 
leergebieden ‘Techniek en Kunst & Cultuur’ 
centraal.  
 
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 zijn 
tussen 5 en 13 november aan de slag 
gegaan met het bouwen van een 
kunstzinnige raket of het maken van een 
kinetisch (bewegend) kunstwerk.   
 

 
  
De Setting  stond bol van allerlei 
activiteiten: er werden o.a. workshops 
gegeven door eigen teamleden op het 
gebied van verslagtechniek, kinetische 
kunst, krachten, formules en grafische 
vormgeving.  
  

Wij vonden het stiekem wel een beetje 
spannend: een Setting met 120 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, zorgvuldig 
gecalculeerd en bijgesteld, creatief 
gepland, mooi geschreven, creatief 
vormgegeven, stevig gereflecteerd en op 
alle fronten veel geleerd! 

 
Op maandag 12 november werden alle 
eindproducten gepresenteerd aan flink wat 
belangstellenden tijdens de traditionele 
Settingmarkt. Voorafgaand aan deze 
presentaties van kregen alle 
belangstellenden een kijkje in de keuken 
van de doelen en de uitvoering van de 
Setting.  Wat fijn om te zien dat er zóveel 



ouders/verzorgers, broertjes en zusjes en 
pake’s en beppe’s op school waren om de 
meest prachtige eindproducten van hun  
(klein)zoon en/of (klein)dochter te komen 
bewonderen. Deze belangstelling stellen 
wij zeer op prijs. 
 
Aansluitend vond letterlijk en figuurlijk het 
hoogtepunt van de Setting plaats: de 
spectaculaire lancering van alle raketten en 
kunstwerken.  

 
Omrop Fryslân maakte een gave reportage, 
deze kun je hier terugzien. Ook deed de 
Omrop live verslag van de lanceringen 

in  deze radio-uitzending. (vanaf 15.50 
minuten) en publiceerde RTVNOF de meest 
prachtige foto’s van het 
lanceringspektakel. 

  
Op dinsdag rondden de leerlingen hun 
eindproduct en verslag af en werd er flink 
geëvalueerd en gereflecteerd op het 
groepsproces en het eigen aandeel aan het 
geheel.  

We hebben genoten van alle vlammende 
raketten en meest mooie kunstwerken. Het 
team van !K beoordeelde in 
gezamenlijkheid alle ingeleverde werken en 
de behaalde de cijfers – op eindproduct en 
proces – zijn inmiddels genoteerd 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 
Kollum. Zij hebben een cursus tot 
reanimatie-instructeur gevolgd. Deze 
cursus is gecertificeerd door de 
Nederlandse Reanimatie Raad. 
 
Aan het einde van de cursus ontvangt de 
leerling een certificaat van de Hartstichting.  
 

Deze wordt ook opgenomen in het 
‘plusdocument’, de plek om geleerde 
vaardigheden aan te kunnen tonen die 
buiten het reguliere vakkenaanbod vallen. 
We zorgen ervoor dat leerlingen niet 
eenmalig leren reanimeren, maar dat deze 
vaardigheid tenminste eenmaal per jaar 
herhaald wordt. 

 
In de introductieweek stonden de 
herhalingscursus voor de 
eindexamenleerlingen en de basiscursus 
voor zij-instromende leerlingen op het 
program. In de loop van het jaar zullen alle 
leerlingen reanimatietraining volgen. 
 

!K @Den Haag 

 
Debatteren, invloed uitoefenen, politici 
spotten, leren over onze grondrechten; dat 
kan alleen echt goed in Den Haag. Onze 
3T- en 4HAVO leerlingen uit Kollum en 
Dokkum waren 19 oktober - in het kader 



van het vak maatschappijleer – dan ook te 
vinden op het Binnenhof. 

 

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 samen 
vastgelegd in een plan. 
 

Screening @!K 
 
Aan het begin van leerjaar 1 is er een 
dyslexiescreening afgenomen onder alle 
eerstejaars leerlingen. Het doel van de 
screening is om in kaart te brengen welke 
leerlingen risicofactoren laten zien op het 
gebied van dyslexie. De screening bestaat 
uit drie onderdelen: dictee, leestekst en 
begrijpend lezen. Mocht er bij een leerling 
sprake zijn van risicofactoren, dan neemt 
de pedagogisch medewerker contact op 

met het thuisfront om verdere actie(s) te 
bespreken.  

 
Daarnaast zijn in week 40 en 41 de VAS-0 
toetsen afgenomen. Aan de hand van de 
VAS 0 krijgen we een objectief beeld van het 
instroomniveau op van de leerlingen op het 
gebied van Nederlands, Engels en 
rekenen/wiskunde. De resultaten van onze 
leerlingen kunnen we vergelijken met 
landelijke normen en op leerling niveau 
analyseren en daar waar nodig actie 
ondernemen. De toetsen voor de 
onderbouw zijn onmisbare instrumenten 
om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart 
te brengen, de prestaties van onze 
leerlingen te volgen en onderwijskundige 
beslissingen te ondersteunen.  
 



Voortgangsbespreking @!K 
 
Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo 
goed mogelijk in beeld hebben en zo snel 
mogelijk kunnen ondersteunen wanneer er 
iets aan de hand is, organiseren we per 
schooljaar een aantal bijeenkomsten waar 
we met het team leerlingen bespreken.  

Zo vindt er in periode 2, 3 en 4 een 
voortgangsbespreking plaats.  
 
De eerste voortgangsbespreking stond 
gepland op maandag 3 december. Er is  
door het team gekeken naar de voortgang, 
de ontwikkeling en de resultaten van alle 
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 op 12 
december. 
 
Alle ouders/verzorgers en leerlingen 
worden na de voortgangsbespreking in de 
gelegenheid gesteld om met de coach en 
een docent in gesprek te gaan over de 
voortgang op 12 december tussen 17.00 en 
21.00 uur. 
 

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 
In de loop van het jaar 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 ons team en 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 rondom het 
weekend gepland zodat onze leerlingen 
zich beter kunenn voorbereiden. Ook de tip 
om in de lessen aan de slag te gaan met 
mediawijsheid, ICT-vaardigheden en 
programmeren hebben we ter harte 
genomen. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
ouders/verzorgers  
We willen ouders/verzorgers 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.  
 
 
 
 

Maatwerk @!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. Vanaf vorig 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 behalen. Het is wel van 
belang dat een leerling voor Engels 
minstens zo goed blijft presteren staan en 
zich zal verbeteren op Duits. Dit is ook 
mogelijk voor andere vakken. Onze 
leerlingen zijn 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 op 
maat kunnen bedienen en helpen richting 
dat felbegeerde diploma. 

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?  
 

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 2018 – 
2019 te vinden via onderstaande link op de 
homepage van onze website: 
www.piterjelles.nl/impulsekollum. 
 

Jaarplanning @!K 
 
In onze jaarplanning wordt een overzicht 
gegeven van de belangrijke en speciale 
gebeurtenissen per periode. De 
jaarplanning van het schooljaar 2018 - 
2019 is via onze website te downloaden. 
Jaarplanning !K. 

De schoolfotograaf @!K 

 
3, 2, 1.. Smile! Ook dit jaar kwam de 
schoolfotograaf weer langs om al die 
knappe verschijningen van !mpulse Kollum 
zo mooi mogelijk op de pasfoto en 
klassenfoto te klikken.  

 
Wij vinden het pracht plaatjes geworden!  
 
 
 

Global @!K 
olfotograaf @!K 
Onze leerlingen uit leerjaar 4 bezochten, in 
het kader van de internationalisering, eind 
september de fantastische stad Barcelona. 
Het programma van deze reis werd door de 
leerlingen zelf samengesteld. Een stad - en 
een ervaring - om nooit meer te vergeten! 
 

 
 
 
 
 
 


