
 
 
 
 
 
 

 
Hááálo !mpulselabonnees,  
 
Nou, nou, dat is alweer eventjes geleden 
dat ons glossy magazine ‘!mpulsel’ 
boordevol informatie over !mulse Kollum in 
jullie digitale postvak plopte. Volgens 
traditie verschijnt deze nieuwsbrief vier 
keer per schooljaar. En zoals jullie weten, 
houden we goede tradities graag in stand 
op !mpulse Kollum.   
 
Maar oh lieve abonnees, er gebeurt zóveel 
in, op en rond !mpulse Kollum dat we daar 
toch wel een beetje in opgingen en het 
eventjes niet aan tijd namen al dat moois 
vast te leggen en in glossy vorm met jullie 
te delen.  
 
Maar hey, dat maken wij natuurlijk goed! En 
hoe! Voor jullie ligt een super dikke en 
spiksplinternieuwe editie van onze 
!mpulsel,     vol   verhalen van,  belevenissen  

 
 
op en informatie over !mpulse Kollum. In 
deze !mpulsel nemen we jullie  o.a. mee 
naar een pracht van een Communityweek 
eind vorig kalenderjaar, een sociale & 
sportieve Settingweek, een dijk van een 
Open Dag, een kunstzinnige Arts 
eXpression en berichten we uitgebreid over 
de inmiddels opgeleverde Campus Kollum.  
 
Nog een dikke zes weken en dan is het 
schooljaar 2018 – 2019 voltooid verleden 
tijd, nemen we afscheid van onze tijdelijke 
huisvesting en maken we ons op voor een 
nieuw thuis; die prachtige Campus Kollum. 
Wat hébben we daar zin in! 
 
Maar voor het zover is, staat er nog flink 
wat op de agenda. Zo tellen we de dagen af 
tot de eindslag van het CSE (spannend!), 
staat er nog een kekke projectweek in het 
teken van Frysk op het program, sluiten we  

 
 
de PTO’s en de PTA’s af met een toetsweek 
en is het in de laatste schoolweek natuurlijk 
weer tijd voor Community-activiteiten die 
dit jaar  voor een groot deel in het teken 
staan van de inrichting van en de verhuizing 
naar de Campus Kollum.  
 
En ook dit schooljaar sluiten we – uiteraard 
volgens traditie – samen met al onze 
leerlingen en ouders/verzorgers - af met 
een feestelijke barbecue. Een uitnodiging 
volgt!  
 
En tussen dit alles 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! 
 
Fijne vrije dagen, lekker lezen! 
Bea Kroeze  

 
 

!mpulsel  2018 – 2019 – periode 3 
2017 



Campus Kollum  

 
Nieuw multifunctioneel centrum 
Op 26 april is ‘ie officieel opgeleverd, onze 
Campus Kollum.  En oh, we blijven het 
zeggen: wat is de Campus Kollum een 
pracht van een gebouw geworden! En..  in 
het echt is ‘ie nóg veel mooier dan op de 
plaatjes en in de filmpjes.  
 
Via ons Instagramaccount hielden we jullie 
de afgelopen tijd op de hoogte van de 
vorderingen van de Campus. En weten jullie 
wat? Hij is klaar! In onze meivakantie, op 26 
april is de Campus officieel opgeleverd en 
overgedragen aan de Stichting Campus 
Kollum. 
 
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 en 
het team van !mpulse Kollum 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. 

• Op 26 april wordt de Campus 
opgeleverd en overgedragen aan de 
Stichting Campus Kollum.  

  
De Campus is wel opgeleverd maar nog 
steeds zo goed als leeg en dus nog niet 
klaar. Er wordt op dit moment en tot aan de 

start van het schooljaar 2019 - 2020 flink 
gewerkt om de Campus zo in te richten dat 
het gebouw na de zomervakantie helemaal 
gebruiksklaar is.  
 
Dat alles betekent dat we het nieuwe 
schooljaar kunnen starten in een prachtig 
nieuw gebouw! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een rondje Campus 
We snappen dat jullie, net als wij, flink 
nieuwsgierig zijn hoe ‘ie er nou in werkelijk 
uitziet, voelt en ruikt, die Campus. Daarom 
zijn we snode plannen aan het smeden! 
Binnenkort gaan we met ál onze leerlingen 
een rondje Campus maken. Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loop alvast eens door het nieuwe gebouw 
Kun je niet wachten? De architecten hebben 
een filmpje gemaakt dat een goede indruk 
geeft van de Campus Kollum. Het is 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! 
 

Samenwonen, samenwerken, samenleven 
De teams van de twee scholen, 
medewerkers van de bibliotheek en de 
Colle zijn volop met elkaar in gesprek en 
smeden samen mooie plannen.  

 
Samen met het Lauwers College Kollum 
We hebben samen met het Lauwers College 
Kollum 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 samenwonen, zullen we 
ook moeten samenwerken. We zijn straks 

samen verantwoordelijk voor al onze 
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.  

 
Samen met de bibliotheek 
Vanuit onze onderwijsambitie zijn we 
samen met en onder leiding van de 
bibliotheek een Makersplaats (Fablab) in de 
Campus aan het creëren; een plek waar je 
kunt leren werken met de technologieën 

van vandaag en morgen, zoals 3D-printers, 
lasersnijders, Micro Bits, robots, een green 
screen, filmapparatuur en andere kekke 
zaken. Leren door te maken is het principe 
van deze Makersplaats waar we iedereen de 
mogelijkheid willen geven de vaardigheden 
te ontwikkelen die passen bij deze tijd en 
bij de toekomst.  
 

 

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! 
 
Met ingang van volgend schooljaar zullen 
we werken met een rooster gebaseerd op 
eenheden van 25, 50 en 100 minuten in 
plaats van de 60 minuten die we gewend 
zijn. Bij een gelijkblijvende lessentabel 
betekent dit dat we ongeveer vier uur 
onderwijstijd in de week op een alternatieve 
manier kunnen invullen: onze leerlingen 
zullen hierin volop keuzemogelijkheden 
krijgen.  
 
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 vakwerkles 
wiskunde om uitleg te krijgen over een 
ingewikkelde formule? Of is een 
interesseworkshop 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 onze Makersplaats? Of wil 
jij je in een stilte uur voorbereiden op je 
toets Frans? Alles kan.  
 
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 in de loop van volgend 

schooljaar kiezen uit leuke workshops van 
beide scholen. Denk aan programmeren, 
werken met robots, fotografie, dans, 
lassen, sport, metselen of schilderen. Ook 
buiten de lessen zien we plenty 
mogelijkheden om met elkaar samen te 
werken, zoals samen excursies, 
schoolfeesten of sportdagen organiseren, 
thema-avonden voor ouders, met z’n allen 
naar het theater en zo nog veel meer.  
 
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. 
 
Verhuizen 
Het team van !K zal onder leiding van Iwan 
Tiesma & Magda Postma, onze facilitaire 
duizendpoten de komende weken beginnen 
met het inpakken van eigen ‘losse’ spullen 
die we mee willen nemen naar de Campus. 
Al het meubilair dat we – gepimpt of niet -
meenemen naar de Campus wordt door hen 
gestickerd en zal tijdens onze 
zomervakantie door professionele 
verhuizers overgebracht worden naar de 
Campus.    
 
 



 
Inrichting werk- en leerpleinen 
Wat is er flink gestemd door teamleden, 
leerlingen en ouders en verzorgers op de 
plannen voor de inrichting van de werk- en 
leerpleinen in de Campus. Het 
inrichtingsplan Buss ontwerp & inrichting 
heeft met een grote meerderheid van 
stemmen de aanbesteding voor het 
inrichten van de werk- en leerpleinen en de 
teamruimte gewonnen. Dank voor al jullie 
stemmen! 
Op de volgende pagina’s geven we jullie 
een indruk van het inrichtingsplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Community-opdrachten 
De Communityweek, de een na laatste 
schoolweek van onze leerlingen van dit 
schooljaar, zal grotendeels in het teken 
staan van projecten en opdrachten die te 
maken hebben met het recyclen, pimpen en 
versleutelen van meubilair dat 
meegenomen wordt naar de Campus en/of 
met de inrichting van de Campus. Dit 
gebeurt vanuit het duurzaamheidsprincipe 
en in overleg en onder leiding van de 
inrichters en architecten van Buss ontwerp 
& inrichting. Buss heeft in het 
inrichtingsplan (ook) hele gave ideeën 
opgenomen met betrekking tot het recyclen 
van huidig meubilair binnen het plaatje van 
de Campus. Zo zien we o.a. onze eigen 
bankjes, picknicktafels en podiumblokken 
geheel gepimpt in de Campus terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Start schooljaar 2019 - 2020 
De eerste twee dagen van het nieuwe 
schooljaar zullen de gebruikers – team !K 
en LCK, bibliotheek en Colle - de Campus 
inrichten en gebruiksklaar maken.  Op 
woensdag 28 augustus zetten we om 12.30 
uur de deuren van onze Campus wijd open 
om onze leerlingen te ontvangen. Het 
wegwijs worden binnen de Campus maakt 
uiteraard onderdeel uit van het 
introductieprogramma.  
 
Blijf op de hoogte 
We blijven jullie op de hoogte houden over 
de Campus Kollum. Dat doen we via de 
bekende kanalen, zoals de !mpulsel, onze 
website, Instagram en nieuwsbrieven, maar 
ook via de speciale Facebookpagina van 
Campus Kollum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

  
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
  
  



Zet het in je agenda @!K 
Ons jaarrooster is natuurlijk inzichtelijk via 
onze website. Toch willen we graag de 
activiteiten in de afsluitende schoolweken 
met jullie delen en als we dan toch bezig 
zijn, blikken we alvast agenda-technisch 
vooruit op het schooljaar 2019-2020. 
 
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei: 
Hemelvaart – leerlingen en team vrij. 
Maandag 10 juni: 2de Pinksterdag – 
leerlingen en team vrij. 
Woensdag 12 juni: normering eerste tijdvak 
eindexamen 
Donderdag 13 juni t/m vrijdag 22 juni: 
toetsweek leerjaar 3, 4, 5 en 6. 
Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni: 
Projectweek Frysk en PWS-week. 
Dinsdag 25 juni: kennismakingsmiddag 
nieuwe leerlingen 14.00 – 16.00 uur. 
Vrijdag 28 juni: normering tweede tijdvak. 
Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli: 
Communityweek. 
Maandag 1 juli: periode 4 inhaal + 
herkansing periode 3&4. 
Dinsdag 2 juli: diploma-uitreiking. 
Donderdag 4 juli: sportdag & afsluitende 
BBQ met leerlingen en ouders/verzorgers. 
Vrijdag 5 juli: hardgaan in Walibi.  

Maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli: 
teamweek gericht op intrek Campus 
Kollum. 
Maandag 8 juli: overgangsvergadering. 
Dinsdag 9 juli: boeken inleveren en 
afsluitende Kring.  
Maandag 15 juli: start zomervakantie. 
 
Schooljaar 2019-2020 
Maandag 26 augustus: start schooljaar 
2019-2020 team !K – inrichten Campus 
Kollum. 
Woensdag 28 augustus: start schooljaar 
2019-200 leerlingen in Campus Kollum om 
12.30 uur met introductieprogramma. 
Donderdag 29 augustus:  
kennismakingsavond ouders/verzorgers 
vanaf 19.15 uur. 
Vrijdag 6 september: sportdag LCK en !K 
van 09.00 – 13.00 uur. 
Vrijdag 11 oktober: activiteiten officiële 
opening Campus Kollum & Schoolfeest 
vanaf 19.30 uur. 
Zaterdag 12 oktober: In de middag Open 
Huis Campus Kollum.  
 
 
 
 

In het zonnetje @!K 
In de eerste week na de voorjaarsvakantie 
scheen het zonnetje zó lekker op en rond 
!K dat lesgeven buiten helemaal een pretje 
was! Zie hier een pittige les natuurkunde 
van 4T met Wiemer. Vast iets heel 
belangrijks met straling.  
 
Ah.. en in eerste blik leek het toch net even 
of Wiemer samen met 4T aan de Fryslân 
Boppe picknicktafel zit, vind je niet? ;-) 

 
  



Communityweek  @!K 
De week voor de kerstvakantie staat 
volgens goede !K-traditie in het teken van 
Community-activiteiten. Die traditie zetten 
we ook dit schooljaar voort. De 
Communityweek stond ook deze keer bol 
van de festiviteiten rondom verschillende 
Community-opdrachten, de Arts 
eXpression, loopbaanoriëntatie, stage en 
profielwerkstukken.  
 
Leerlingen hebben een eigen Community- 
opdracht gekozen en zijn samen en onder 
leiding van een teamlid en 
eindexamenleerlingen aan de slag gegaan 
met een zinvolle opdracht die in het teken 
staat van het aanleren van vaardigheden en 
burgerschapscompetenties.  
 
De opbrengsten van de Communityweek 
komen ieder jaar ten goede aan een door 
de leerlingen zelfgekozen goed doel: dit 
jaar is door de leerlingen gekozen voor de 
Stichting ALS. 
 
Oldenburg 
Op dinsdag 18 december stapten we, 
inmiddels ook volgens traditie, met al onze 
leerlingen, leerlingen van het Lauwers 

College Kollum en Dalton Dokkum in de 
bus richting Oldenburg. In de ochtend 
konden iedereen kiezen uit een aantal 
verschillende culturele activiteiten. In de 
middag was er de ruimte om lekker over de 
kerstmarkt te wandelen en (nog meer) 
cultuur te snuiven. Was für ein toller Tag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOB  @!K 
Voor leerjaar 3 stond de Communityweek in 
het teken van loopbaanoriëntatie en de 
profielkeuze. Tijdens deze week werden er 
verschillende workshops gegeven door 
externe deskundigen. De workshops aan 

het begin van de week stonden in het teken 
van: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Dus 
wat kan ik? En welke beroepen horen daar 
dan bij? Op maandag vond de kick-off 
plaats door middel van speeddates met 
professionals met allerlei verschillende 
beroepen. Leuk! 
 



De workshops later in de week gingen meer 
in op het thema: Wat wil ik? Daarnaast is er 
nog een dag stagegelopen op een 
zelfgekozen plek. De week werd afgesloten 
in een kring waarbij onder leiding van de 
coach de link werd gelegd met de 
verschillende profielen en vakken die we 
richting het eindexamen op !mpulse Kollum 
aanbieden.  
 

 
Ouders/verzorgers zijn half januari door de 
coach op school uitgenodigd om ook met 
hen over dit onderwerp in gesprek te gaan.  
 
In de periode tot aan de voorjaarsvakantie 
kon er zo door leerlingen van leerjaar 3 
weloverwogen een profiel gekozen worden. 

Profielwerkstukpresentaties  @!K 
Het profielwerkstuk is een praktische 
opdracht voor leerlingen in het laatste 
leerjaar van de mavo, het havo en vwo die 
als een soort 'meesterproef' dient. 
Leerlingen maken een uitgebreid werkstuk 
over een onderwerp uit hun gekozen profiel 
en voeren daarbij zelfstandig en in een 
groepje een onderzoek uit. Het doel 
daarvan is tweeledig: enerzijds kan de 
leerling theoretische kennis verdiepen, 
anderzijds worden vaardigheden, zoals het 
opzetten van een onderzoek, 
experimenteren, analyseren, beschrijven en 
presenteren geoefend.  
 
 
 
 
 
 
In de Communityweek werden door onze 
eindexamenleerlingen havo en vwo de 
puntjes op het profielwerkstuk gezet en 
vonden de presentaties plaats. Onze 
mavoleerlingen deden dat al eerder dit jaar. 
 
De presentatieavond was door de leerlingen 
zelf tot in de puntjes geregeld en het werd 

duidelijk dat onze leerlingen flink aan hun 
presentaties hadden gewerkt.  

 
We hebben genoten van alle presentaties, 
de interessante onderwerpen en de 
levendige discussie die we samen konden 
voerden. En wat fijn dat er zoveel 
ouders/verzorgers en extern deskundigen 
bij aanwezig waren!  
 
Alle leerlingen van 4TL, 5H en 6V hebben 
met succes hun profielwerkstuk afgerond 
en tenminste een voldoende gehaald. 
Chapeau! 
 
De volgende `lichting' is inmiddels met het 
PWS van start gegaan: de leerlingen in 5 
vwo werken aan een project over 
microplastics. In mei en juni zullen de 
leerlingen die nu in 3TL en 4 havo zitten 
aan hun profielwerkstuk werken. 



Kerstmarkt @!K 

 
Eén van de Community-opdrachten was het 
organiseren van een kerstmarkt. Deze vond 
plaats op donderdag 20 december in de 
gymzaal van het Lauwers College Kollum. Er 
werden flink wat creatieve, zelfontworpen 
en gemaakte producten verkocht. Ook werd 
de samenwerking gezocht met de Outlet 
Kollum, waardoor en een breed scala aan 
producten kon worden aangeboden. De 
kerstmarkt werd drukbezocht, vooral door 
ouders/verzorgers en andere familieleden; 
wat leuk dat jullie er waren!  
 
 
 
 

Kerstgala  @!K 

 
Zoals ieder jaar wordt de Communityweek 
afgesloten met een spetterend, door onze 
leerlingen georganiseerd, kerstgala. Dit 
jaar voor het eerst niet in de school maar in 
discotheek Paradiso in Kollum. In no time 
wist de Communitygroep alle 300 kaarten 
(uit) te verkopen aan onze leerlingen en de 
leerlingen van het Lauwers College Kollum.  



Naast het feit dat we een super goede, 
mooie en ook gezellige Communityweek 
hebben beleefd met z’n allen, hebben we 
en passant ook nog Zo’n 600 euro 
opgehaald en overgemaakt aan Stichting 
ALS. Hoe mooi is dat!  

 
De opbrengsten van het kerstgala zijn 
uiteraard ook geschonken aan Stichting 
ALS. En wat was het een mooi feestje! Wat 
een fijne afsluiter van het kalenderjaar 
2018! 
 
 

Open Dag @!K 
Donderdag 24 januari 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, 2 en 
3 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. Ook maakten de bezoekers 
kennis met onze herstelgerichte manier van 
werken en andere school specifieke 
onderdelen zoals, Setting, Community en 
Kring.  Natuurlijk was ook onze prachtig 
nieuwe Campus Kollum in de vorm van de 
maquette te bewonderen. 
 

De sfeer was goed, de bezoekers 
enthousiast. Fijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels hebben zich voor volgend 
schooljaar ruim 50 leerlingen aangemeld 
voor het eerste leerjaar op !mpulse Kollum. 
Wat fijn dat jullie voor ons hebben gekozen! 
We zien jullie op dinsdag 25 juni tussen 
14.00 en 16.00 uur op onze 
kennismakingsmiddag. Leuk! De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Houd je 
digitale postvak goed in de gaten, 1 dezer 
dagen versturen we de uitnodigingen aan 
jullie! 
  



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 – Jelle Wakelkamp), 
leerlingen (Laura O’Brien) en ouders 
(Regina Gerritsen draagt het stokje over aan 
Minke Schouten. Welkom Minke!).  

De deelraad komt maximaal 8 keer per jaar 
bijeen en denkt mee over alle zaken die 
spelen binnen de school. De deelraad houdt 
zich 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 regelmatig 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.  
 
Voor de meivakantie vond 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 vonden 
donderdag 9 mei 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.  
 

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: 
vier keer 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 derde Setting van dit 
schooljaar waren dat de leergebieden ‘M&M 
en Sport & Spel. Zelf een sportdag 
organiseren met sportactiviteiten uit een 
andere cultuur, uit het verleden of voor een 
speciale doelgroep: deze opdracht stond 
deze Setting centraal.  

 
De hele week stond bol van de activiteiten 
voor onze eerste- en tweedejaars 
leerlingen. Om de hoofdopdracht goed uit 
te kunnen voeren, volgden leerlingen 
workshops over het geven van een 
leerzame en veilige les. Een van de 
hoogtepunten was een excursie naar het 
Hitachi Capital Mobility Stadion, de 
thuisbasis van FC Groningen. Hier leerden 

leerlingen over de betekenis van een 
profclub in de maatschappij en kregen ze 
een exclusieve kijk achter de schermen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bovendien werden leerlingen zelf 
ondergedompeld in een voor hen 
onbekende sport door middel van 
intensieve clinics van rugby, krav maga en 
waterpolo. 
 

Op maandag was de uitvoering van alle 
zelfontworpen sportlessen. En wat voor een 
lessen! Zitvolleybal, seniorenvoetbal, 
snelwandelen en hoefijzerwerpen zijn 
slechts een paar voorbeelden. Enkele 
groepjes gaven hun les aan kinderen van de 
verschillende basisscholen uit Kollum of 
aan bewoners van Meckama State. 

 

Wat gaaf ook om te zien dat er flink wat 
ouders/verzorgers, broertjes en zusjes en 
pake’s en beppe’s bij de verschillende 
activiteiten aanwezig waren om de 
sportieve kunsten te komen bewonderen.  

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

 
 
We hebben genoten van alle sportieve 
activiteiten. De docenten S&S en M&M 
beoordeelden in gezamenlijkheid alle 
ingeleverde werken en de behaalde de 
cijfers – op eindproduct en proces – zijn 
inmiddels genoteerd in SOMtoday.  

Wat een ontzettend sportieve, leerzame en 
vooral ook leuke Settingweek. Teamwork in 
optimaforma. Dikke dank Setting-
organisatoren, team, leerlingen en 
ouders/verzorgers! We kijken al uit naar de 
volgende Settingweek, waarin opnieuw 
meerdere leergebieden gecombineerd 
worden zodat leerlingen kunnen leren 
vanuit hun eigen passie en talent! 

 

 



Literatuur @!K 
Op 28 maart vond op !mpulse Kollum de 
afsluiting van het project ‘Literatuuruur’ 
plaats. Op !K bieden we in de bovenbouw 
literatuur vakoverstijgend en op 
projectbasis aan onze leerlingen aan.  

 
Onze bovenbouwleerlingen hadden 
presentaties en interactieve opdrachten 
voorbereid om het publiek – leerlingen en 
uitgenodigde ouders/verzorgers - zoveel 
mogelijk te leren over 
literatuurgeschiedenis en mooie bijpassend 
literaire werken. Onze eigen Erik, Jeroen en 

Michelle mochten schitteren tijdens 
improvisatietoneel; literaire hilariteit alom. 
Wat was het een mooie middag! 
 

Makserspel @!K 
Wat een toffe opdracht over emotie en 
maskers vanuit K&C en drama! En kijk eens 
hoe mooi leerjaar 2 de kunst van het 
masker(spel) verstaat; wat een pracht 
exemplaren, wat een creativiteit! 

 
 
 
 
 

LSD en eindexamens @!K 
Hoe vier je je laatste schooldag het beste? 
Nou, zó dus! In alle lokalen stond een 
Netflix-serie centraal en vermaakten onze 
eindexamenkandidaten iedereen met 
uitdagende spellen en opdrachten. Dank 
jullie wel voor een geweldige LSD 4T, 5H en 
6V! 

 
 
Stilte. Examens! Inmiddels zit ’t er al op, het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen. We kozen 
ook dit jaar voor omwille van de rust en de 
ruimte om het CSE af te nemen in een eigen 
lokaal op het Lauwers College Kollum.  Het 
is en blijft een super spannende tijd.  



Wij op !K hebben alle vertrouwen in onze 
leerlingen; dat wordt vast en zeker slagen! 
Fingers crossed tot 12 juni. We bellen! 
 
@LCK, wat fijn dat we een lokaal bij jullie 
mochten lenen, dank! 

 
Kunst expositie @!K 

Wát een pracht van een – 
zelfgeorganiseerde – expositie, wát een 
talent en wát een ontzettend mooie werken! 
Eindexamenkanditaten Kunstvakken, petje 
af en dank voor zoveel moois! 
 
 

 
Klaar voor de toekomst @!K 

Een opleiding voor je toekomst?! Op 
!mpulse Kollum leer je – gewoon in leerjaar 
1 – hoe je een groep kunt boeien en 
anderen iets effectief kunt leren. Hoe je 
SMART doelen opstelt en een volledige 
instructie kunt geven. Hoe je elkaar aan 
kunt spreken op gedrag en opbouwende 
feedback of feed forward geeft. Hoe dan? 
Door zelf les te geven natuurlijk! De 
leerlingen van klas 1A en klas 2B deden dat 
super bij M&N. Wat een talent! 

 

 

Pingpong-pret @!K 

 

Pingpong! Hoe leuk!  

 



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. 
 
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. 

 
De herhalingscursus voor leerjaar 2, 4, 5 en 
6 èn de basiscursus voor zij-instromende 
leerlingen stonden al op het program. In de 
komende weken zullen ook de leerlingen 
van leerjaar 3 en leerjaar 1 
reanimatietraining volgen. 

Kwaliteit(sonderoeken) @!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.  
 
De uitkomst van het leerlingenonderzoek 
wordt door de coach samen met de 
leerlingen geanalyseerd. De uitkomst van 
het onderzoek uitgezet onder oudes wordt 
ter analyse aangeboden aan de deelraad en  
ook het team van !K buigt zich over de 
uitkomsten. De analyses van deze 
onderzoeken worden daar waar mogelijk 
meegenomen in de ontwikkelplannen van 
de school. We delen de uitslagen van de 
onderzoeken in deze !mpulsel – op de 
volgende pagina - graag met jullie.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*BM = Benchmark/het gemiddelde van alle scholen 
waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden 



!K @ Arts eXpression 

De Arts eXpression van Piter Jelles is een 
jaarlijks terugkerend evenement voor 
podiumkunst en beeldende kunst.  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. Het 
thema dit jaar was ‘De droom”.  Ook de 
leerlingen van !mpulse Kollum gingen flink 
met dit thema aan de slag.  

Op 4 februari vond op onze school de 
voorronde beeldende kunst plaats. Al onze 
leerlingen stemden op hun favoriete werk. 
Dat was niet gemakkelijk, wat is er veel 
moois gemaakt! Toch kozen we er met z’n 
allen voor het werk van Sander 
Nieuwenhuis, Helle de Boer, Wieger 
Terpstra, Sylke Dykstra en Susanne 
Hoogsteen naar de tentoonstelling in de 
Neushoorn te laten gaan en zo mee te laten 
dingen naar de hoofdprijs. 
 
De expositie in de Neushoorn te 
Leeuwarden werd dinsdag 26 maart 
geopend. De expositie hing vol prachtig 
werk rondom het thema ‘de Droom’. Ook 
het werk van onze leerlingen kreeg een 
mooi plekje binnen deze expositie.  

En ook voor de podiumkunst is volop 
geoefend om een te gekke, creatieve en 
toffe act neer te zetten.  

 
Op woensdag 20 maart 2019 vond in een 
goed gevulde grote zaal van 
Stadsschouwburg De Harmonie de zevende 
editie plaats van kunst- en 
cultuurcompetitie Arts eXpression van OSG 
Piter Jelles. Tien podiumkunstoptredens – 
ja hoor, goed gelezen, in de grote zaal van 
de Harmonie op dat enorme podium -  
werden afgewisseld met het werk van zes 
beeldende kunstfinalisten. Dit alles binnen 
het thema: De Droom. Wiebe Wieling, 
voorzitter CvB Piter Jelles: “Ik ben onder de 
indruk van wat er allemaal is 
gepresenteerd. Het niveau lijkt wederom te 
zijn toegenomen”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een jury bestaande uit kunstenaar Hein de 
Graaf, choreografe/artistiek leider Grietine 
Molenbuur en Piter Jelles-bestuurslid 
Folkert Bangma koos uit alle optredens en 
kunstwerken drie winnaars. De cultuurprijs 
voor beste podiumkunst-act 2019 ging 
naar leerlingen van Dalton Dokkum voor 
hun muzikale dansvoorstelling ‘My mom’s 
diary’. De cultuurprijs voor Beeldende 
Kunst Onderbouw is uitgereikt aan Sybrich 
van Schalm van het Stedelijk Gymnasium 
(werk: I have a dream) en voor Beeldende 
Kunst Bovenbouw aan Shana Hofstra van 
YnSicht (werk: Mijn puberbrein). De 
leerlingenjury – bestaande uit een 
afgevaardigde leerling per Piter Jelles-
school – mocht ook een winnaar 
podiumkunst uitroepen. Zij kozen voor 
‘Midnight Sun’ van het Stedelijk 

Gymnasium, een zelfgeschreven pianostuk 
dat vergezeld ging van dans. 
 
Dit jaar vielen wij van !K niet in de 
hoofdprijzen.  We zijn wel van mening dat 
zegt niets over de kwaliteit van (de 
producten van) onze leerlingen, de 
juryrapporten waren lovend en.. zeg en kijk 
nou zelf! 

 
Wat een fantastische avond, wat een 
geweldie belevenis, wat een grootse 
ervaring. 
 
Dank jullie wel voor een ieder die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit spektacel, 
we hebben enorm (van jullie) genoten en 
kijken alweer uit naar de editie van volgend 
schooljaar! 

Valentijnsactie @!K 
Een hint naar je geheime liefde, een 
romantisch cadeautje voor je vriend(in), een 
aardigheidje voor je klasgenoot, een 
teamlid of een dikke prank: achter iedere 
roos op !K zat op 14 februari een verhaal! 
Weet inmiddels jij al door wie jij bent 
verrast? 
 
Dank Oetsen en Dineke voor deze 
hartverwarmende Valentijnsactie; een schot 
in de roos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Babynieuws @!K  
Op 9 mei is Femke de Boer moeder 
geworden van een pracht van een 
dochter, Ilse. Gefeliciteerd Femke, 
Jonne, Anne en Renske met jullie 
dochter en zusje. Geniet van elkaar! 
 
We zien Femke, na haar 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, in 
de loop van volgend schooljaar op !K 
terug.  
 

Picknick @!K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hard gewerkt en lekker opgeschoten? 
Dat geeft tijd om iets leuks te doen! 
Klas 1B heeft dat goed begrepen en 
organiseerde een super geslaagde 
picknick tijdens de les M&M. 
 

Signaalwoordenkwartet @!K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag ik van jou in de categorie 
‘reden/verklaring’ het signaalwoord 
‘waarom’? Signaalwoorden lastig en 
ingewikkeld? Nee hoor, hoe kom je daar 

nou bij. Lang leve het  
signaalwoordenkwartet, of niet klas 2A? 
 

Theater Traxx @!K  
Een toffe maar ook heftige voorstelling 
over keuzes maken, grenzen stellen en 
verantwoording nemen. Dank Theater 
Traxx en leerjaar 3 voor ‘Kapot van 
jou’. 
 

 
 
 
 
 



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. 
Er wordt momenteel gewerkt aan de 
schoolgids voor het nieuwe schooljaar. We 
laten jullie weten wanneer de  schoolgids 
voor het schooljaar 2019-2020 
beschikbaar is. 
 

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. 
 


