
 
 
 
 
 
 

 
Hááálo !mpulsel abonnees,  
 
Het lijkt gister dat we met z’n allen de 
collectieve en persoonlijke !mpulse Kollum 
gerelateerde materialen met zorg en liefde 
in de daarvoor bestemde verhuisdozen 
deponeerden. Dat we de roze tafels en de 
blauwe balie van 2 groene stickers 
voorzagen met daarop de tekst ‘Campus 
Kollum’. Dat we met de hele school 
untamed met de speed of sound 
hardgingen in Walibi Holland. Dat we aan 
de lippen van Wiebe Wieling hingen die 
geheel in het Frysk alle ins en outs van de 
tocht der tochten met ons deelde. Dat we 
sportief en culinair het schooljaar 2018 – 
2019 afsloten en nog één keer de deur van 
onze tijdelijke huisvesting dichtdraaiden.  
 
Dit alles is al bijna twee maanden geleden. 
Huh?! Hoe dan? Wát is die vakantie toch 
voorbijgevlogen! 
 

 
We hopen, lieve !mpulselabonnees, dat 
jullie ook zo ontzettend hebben genoten 
van die welverdiende, lange, fijne, 
zonovergoten zomer. Het team van !mpulse 
Kollum in ieder geval wel!  
 
In deze editie van ons glossy informatieve 
magazine ‘!mpulsel’ blikken we met een 
flinke glimlach op ons gezicht terug op vele 
hoogtepunten uit de laatste periode van het 
vorige schooljaar, stellen we onze nieuwe 
collega’s aan jullie voor, zwaaien oud-
collega’s uit en praten we jullie in woord en 
beeld bij over alles wat er speelt rondom !K.  
 
Uitgerust, opgeladen, bruisend van 
energie, borrelend van nieuwe plannen en 
ideeën en met een sterke focus op samen 
wonen, samen leven en samen werken, zijn  
wij  op maandag  26 augustus het 
schooljaar 2019 – 2020 in de Campus 
Kollum gestart.  

 
En wat hebben we een pracht van een nieuw 
gebouw! Natuurlijk zijn we een beetje 
onwennig en moeten we er onze draai nog 
vinden. Maar wat voelt het vooral goed!  
 
Waar we het met z’n allen over eens zijn is 
dat dit gebouw en de samenwerking met de 
collega’s van het Lauwers College Kollum, 
de bieb en de Colle alle mogelijkheden 
biedt voor het allermooiste eigentijdse 
onderwijs. Natuurlijk met zorg en aandacht 
voor onze leerlingen. Want dat is waar we 
het voor doen op !mpulse Kollum!  
 
En we kijken er ontzettend naar uit om onze 
leerlingen woensdag en ouders/verzorgers 
donderdagavond weer te zien op !K. Wij 
hebben zin in het schooljaar 2019 - 2020! 
Jullie ook? 
 
Lekker lezen. 
Bea Kroeze  
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Byebye @!K 
Met gemengde gevoelens hebben wij aan 
het eind van het schooljaar, om 
verschillende redenen, afscheid genomen 
of moeten nemen van een aantal zeer 
gewaardeerde !K-collega’s. 
 

 
 
We hebben onze conciërge en !mpulse-
Kollumer van het eerste uur, Dick Maurits 
aan het eind van het schooljaar uitgezwaaid 
richting zijn vervroegde pensioen. Dick 
gaat lekker genieten van heel veel vrije tijd! 
 
Ook Iwan Tiesma die Dick al gedeeltelijk 
verving afgelopen schooljaar, zien we niet 
meer terug op !K. De conciërge- 
werkzaamheden zullen in de Campus 
worden uitgevoerd door medewerkers van 
het Lauwers College.  

Ook namen we afscheid van Dieuwertje 
Babonnick. Zij heeft ervoor gekozen haar 
werkzaamheden op de Piter Jelles locatie 
MHS voort te zetten. Veel plezier daar, 
Dieuwertje! 
 
Omdat de tijdelijke arbeidscontracten voor 
Ant en Marcella ten einde liepen, hebben we 
helaas ook van hen afscheid moeten 
nemen. We wensen Ant veel economie-pret 
op het Nordwin College en Marcella een 
hele fijne zwangerschap en kijken uit naar 
het babynieuws! 
 
Jimte, vorig jaar leraar in opleiding Engels, 
heeft zijn studie afgerond en vertrekt voor 
een jaar naar het buitenland. Have fun, 
Jimte! 
 
Ook Janny gaat ons verlaten en haar studie 
wiskunde verder voortzetten op een plek 
elders binnen Piter Jelles. Veel succes met 
afstuderen, Janny! 
 
Dikke dankjewel zeer gewaardeerde 
collega’s voor jullie waardevolle bijdrage 
aan !K. We kijken terug op een hele fijne 
samenwerking. Heel veel pret en succes 
met jullie nieuwe werkzaamheden en/of 

geniet volop van jullie vrije tijd!                      
En jullie weten hè, de deur van de Campus 
staat voor jullie open! 
 

Welkom @!K Anja 

 
Hallo Allemaal, 
Ik ben Anja Kloosterman en 37 jaar oud. Ik 
ben getrouwd met Jannes en samen hebben 
we vier kinderen. Na 11 jaar in Kootstertille 
te hebben gewoond wonen we nu bijna 3 
jaar in Kollumerzwaag. We hebben daar een 



prachtig plekje, maar we zijn nog steeds 
druk bezig met klusprojecten in en om ons 
huis. Naast het klussen aan ons huis ben ik 
in mijn vrije tijd vaak te vinden bij het 
sporten van onze kinderen, namelijk 
survival en voetbal. Zelf ben ik onlangs 
weer begonnen met hardlopen. Daarnaast 
geniet ik ervan om een spannend boek te 
lezen of lekker te koken. 
 
De afgelopen vijftien jaar heb ik met veel 
plezier lesgegeven op Piter Jelles Dalton 
Dokkum. Maar na vijftien jaar had ik zin om 
een andere uitdaging aan te gaan door op 
een andere school te gaan werken. En die 
uitdaging is er gekomen doordat ik vanaf 
dit schooljaar de lessen wiskunde ga 
verzorgen op Impulse Kollum. Ik ga 
lesgeven aan klas 1 en 2 en één klas 3 h/v.  
 
Ik heb er zin in!  
 
 
 

Welkom @!K Remoc 
 
‘Jag vill känna att jag levt mitt liv’  
 
Bovenstaande tekst is de laatste zin uit het 
lied ‘Gabriellas sång’, bekend van de 
Zweedstalige film ‘As it is in heaven (Så som 
i himmelen)’. Vertaald staat er: ‘Ik wil 
voelen dat ik geleefd heb’. Voelen dat je 
leeft of geleefd hebt…; je verwonderen, 
ontdekken, beleven, nieuwsgierig zijn, hard 
werken, genieten, samen zijn en je 
ontwikkelen. Misschien is dit wel wat het 
onderwijs zo aantrekkelijk en inspirerend 
maakt. Dit is wat wij met jongeren volgens 
mij de hele dag mogen doen! Welke ouder 
kijkt er niet met weemoed terug op zijn of 
haar jongere jaren?  
 
Docent zijn is volgens mij zo leuk omdat je 
een stukje mag meelopen in het leven van 
jongeren. Ik hoop tijdens dit meelopen een 
stukje verwondering te delen voor al het 
moois dat het leven te bieden heeft. Maar 
natuurlijk tegelijkertijd ook te leren van de 
levenslust en verhalen van leerlingen.  
 
 
 

 
Mijn naam is Remco van der Leeuw en vanaf 
komend jaar zal ik werkzaam zijn bij Piter 
Jelles !mpulse Kollum als leraar 
biologie/science. Samen met mijn vrouw 
Immie ben ik sinds vorig jaar woonachtig in 
Ee. Met haar geniet ik al bijna 10 jaar van 
het leven en vanaf februari hopen we te 
genieten met z’n drietjes.  
 
Ik kijk dan ook verwachtingsvol uit naar alle 
dingen die staan te gebeuren dit schooljaar! 



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 echt, 
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. Vorig 
schooljaar 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 
dit schooljaar 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 namen de leerlingen en 
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.  

• In mei, juni, juli en augustus is de 
Campus aan de binnenkant afgewerkt en 
ingericht.  

• In de zomervakantie zijn de spullen van 
de verschillende gebruikers naar de 
Campus verhuisd en afgelopen dagen 
hebben de medewerkers de Campus 
ingericht.  

 
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. Dat kan! 
Op de eerste ouderavond van dit 
schooljaar, aanstaande donderdagavond, 
zal de coach van jullie zoon of dochter een 
rondje Campus met de aanwezige 
ouders/verzorgers maken.   
 
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 
geweest en smee()d)d)en 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 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 dit 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.  Hierover verderop in deze !mpulsel 
meer. 
 
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 is leiding van Iwan Tiesma 
& Magda Postma, onze facilitaire 
duizendpoten de weken voor de 
zomervakantie aan de slag gegaan met het 



opruimen, weggooien en inpakken van 
eigen ‘losse’ spullen die we mee wilden 
nemen naar de Campus. Al het meubilair 
dat we – gepimpt of niet -meenemen naar 
de Campus is door hen gestickerd en 
tijdens onze zomervakantie door 
professionele verhuizers overgebracht naar 
de Campus.    
 
Inrichting werk- en leerpleinen 
Tijdens de zomervakantie is Buss ontwerp 
& inrichting losgegaan met het 
inrichtingsplan van de leer-werkpleinen en 
de teamruimte. En wat is het mooi 
geworden! 

 
 

Samenwerken @!K 
Piter Jelles is continu op zoek naar wegen 
en middelen om leerlingen het beste 
onderwijs aan te bieden. Met het 
onderwijsaanbod willen de scholen van 
Piter Jelles leerlingen prikkelen om 
maximaal rendement te halen uit hun 
talenten. Om die ambitie waar te maken, 
komt samenwerking met de verschillende 
scholen van Piter Jelles en andere scholen 
voor VO steeds vaker voor. Door samen te 
werken ontstaan meer mogelijkheden voor 
onze leerlingen. Dat is één van de mooie 
dingen die het deel uitmaken van een grote, 
gevarieerde scholengemeenschap en het 
samen wonen, werken en leven binnen de 
Campus Kollum ons oplevert.  
 
We vonden het om meerdere redenen 
interessant om met het Lauwers College 
Kollum in gesprek te gaan over 
samenwerking in de mavo (vmbo-t) 
bovenbouw en met Dalton Dokkum over de 
samenwerking in de  havo bovenbouw. 
 
Tijdens de gesprekken zijn we uitgegaan 
van het creëren van meerwaarde voor onze 
leerlingen. Onze scholen zijn alle 
kleinschalig in omvang, hebben weinig 

leerlingen in de bovenbouw en liggen op 
betrekkelijk geringe afstand van elkaar.  
 
Alhoewel onze scholen volgens een ander 
concept werken, zijn er flink 
wat overeenkomsten op het gebied van 
het pedagogische klimaat en de 
ingezette ontwikkelingen met betrekking 
tot het bieden van maatwerk en 
gepersonaliseerd onderwijs. Samenwerken 
leidt tot de mogelijkheid om meer dan 
voorheen van elkaar te leren en 
ook samen te leren.  

 
 We zijn tot een mooie samenwerking 
gekomen die volgens ons meerwaarde gaat 
opleveren voor onze leerlingen. Een 
onderdeel van deze samenwerking is 



dat de havo-4 en havo-5 leerlingen van 
Dalton Dokkum een aantal lessen volgt op 
!mpulse Kollum. Het gaat om de 
kunstvakken en de lessen natuurkunde, 
scheikunde, biologie en bedrijfseconomie 
(voorheen management & organisatie).  De 
vmbo-t leerlingen van !mpulse Kollum die 
Duits hebben gekozen als eindexamenvak 
zullen komend schooljaar de lessen Duits 
op - en samen met de leerlingen van - het 
Lauwers College te Kollum volgen. 
 

 
 
Dit voorkomt kleine klassen op de scholen 
en levert ons dus grotere groepen in de 

bovenbouw op. Hierdoor wordt ons 
onderwijs minder kwetsbaar en meer 
toekomstbestendig; we kunnen met een 
groter aantal bovenbouwleerlingen 
(bijvoorbeeld) beter de verschillende 
profielen in de bovenbouw blijven 
aanbieden. De samenwerking levert ons 
bovendien op dat er een structurele 
uitwisseling van kennis en expertise tussen 
onze scholen ontstaat.  
 
Door gebruik te maken van elkaars 
expertise en ervaringen, kunnen we ons 
onderwijs verder ontwikkelen en de 
kwaliteit ervan blijven verbeteren.  
 
We kijken dan ook uit naar de 
samenwerking komend jaar en heten de 
leerlingen van Dalton Dokkum graag 
hartelijk welkom op onze mooie school in 
Kollum!  
 

Zet het in je agenda @!K 
Ons jaarrooster is zo spoedig mogelijk 
inzichtelijk via onze website. Toch willen 
we graag de activiteiten in de eerste 
schoolweken – periode 1 -  ook via de 
!mpulsel met jullie delen. 

Maandag 26 en dinsdag 27 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 
van alle leerjare. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Start 19.30 uur. 
Maandag 2 september: start periode 1 en 
start basisrooster 
Vrijdag 6 september: sportdag LCK en !K 
van 09.00 – 13.00 uur. 
Maandag 16 september: leerjaar 4 goes 
Global 
Vanaf maandag 23 september: afname 
VAS-0 leerjaar 1. 
Dinsdag 24 september: Ontwikkelmiddag 
team !K – leerlingen vanaf het 5de uur vrij. 
Vrijdag 11 oktober: activiteiten officiële 
opening Campus Kollum & Campusfeest 
vanaf 19.30 uur. 
Zaterdag 12 oktober: Open Huis Campus 
Kollum 13.00 – 16.00 uur. 
Maandag 14 oktober: Ouderavond rond 
thema in samenwerking met 
Verslavingszorg Fryslân.  



Maandag 14 oktober: Excursie 
maatschappijleer Den Haag  - bovenbouw. 
Maandag 21 oktober: herfstvakantie tot en 
met 27 oktober. 
Maandag 28 oktober: Start Toets- en 
Settingweek. 
Dinsdag 5 november: Doemiddag van 
13.00 tot 15.30 uur & voorlichting 
ouders/verzorgers groep 7&8 vanaf 19.30 
uur. Leerlingen ‘s middags vrij. 
Woensdag 6 november: inhaal toetsen 
periode 1. 
Donderdag 14 november: Doemiddag van 
13.00 tot 15.30 uur & voorlichting 
ouders/verzorgers groep 7&8 vanaf 19.30 
uur. Leerlingen ‘s middags vrij. 
Maandag 18 november: start periode 2. 
 

Vakantieregeling  @!K 2019 - 2020 
De vakantieregeling is Piter Jelles breed 
vastgesteld en geldt voor alle vestigingen 
van Piter Jelles. Daarnaast zijn en nog een 
aantal school specifieke vrije dagen of 
dagdelen. In ons jaarrooster zijn een aantal 
dagendelen ontwikkeltijd voor het team van 
!K opgenomen, onze leerlingen zijn dan 
vrij. Deze ontwikkeldagen maken we 
inzichtelijk via ons jaarrooster, het 
basisrooster en de nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communityweek @!K 
Het is inmiddels een fijne traditie op 
!mpulse Kollum dat het schooljaar met een 
zogenoemde Communityweek wordt 
afgesloten.  Zo ook het schooljaar 2018- 
2019. 

 
Naast de uitgangspunten van cross-age-
learning en het verwerven van (sociale) 
competenties, brengen we ook de 
burgerschapscompetenties en de 
loopbaanoriëntatie in de Communityweek 
onder.  
 
 

Dit doen we door verschillende 
maatschappelijke   organisaties   bij  onze 
Communityweek te betrekken en in 
samenwerking inspirerende, leuke, 
leerzame en boeiende opdrachten aan onze 
leerlingen te verstrekken.  

 
De bovenbouwleerlingen is de mogelijkheid 
gegeven om tijdens de Communityweek 
een snuffelstage te lopen in het werkveld 
dat gerelateerd is aan hun toekomstige 
studiekeuze.  
 
 

En dat leverde weer heel veel moois op zo 
op de drempel van de zomervakantie! 
 
Sportdag 
En wat is een Communityweek zonder een 
spetterende sportdag. Dit jaar – mede 
georganiseerd door de Community-groep 
sportdag – genoten we lekker en sportief 
(ook) van het mooi weer in It Paradyske.  

 
Afsluitende barbecue 
Uiteraard sloten we ook het schooljaar 
2018 – 2019 met team, leerlingen en 
ouders af middels de traditionele (ja, 



inderdaad, wij hechten flink wat waarde aan 
tradities @!K) verbindende eind-barbecue.  
 
Ouders/verzorgers, dikke dank jullie wel 
voor jullie enorme gastronomische 
bijdrage! Wij genoten van jullie smakelijke 
hapjes, al het heerlijks van de barbecue en 
uiteraard van de gezelligheid.  

 
Hardgaan 
En hoe kun je de allerlaatste dag van het  
schooljaar 2018 – 2019 beter afsluiten dan 
heel #hardgaan in Walibi? Met de hele 
school in de Goliath, de Rio Grande of 
lekker rustig aan in de Lost Gravity.  

Wát een dag! Wát een afsluitende 
Communityweek! Wát weer een schooljaar! 

 
Setting Fryske Wike  @!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 vierde 
Setting gebeurde dit alles binnen de  Fryske 
Wike.  
 
Leerlingen verdiepten zich in het Friese 
landschap, de Friese cultuur, deden mee 
aan sport clinics over kaatsen en fierljeppen 
en onderzochten een zelf gekozen Fries 
onderwerp. 

 
Wiebe Wieling, voorzitter van OSG Piter 
Jelles én de Elfstedentocht, vertelt tijdens 



een heuse collegetour over de 
bijzonderheden van de Tocht der Tochten 
waarbij de leerlingen hem hier van alles 
over mochten vragen.  
Tof! 

 
Leerlingen presenteerden vrijdag het 
eindresultaat van hun ‘Fryske Wike’ aan hun 
medeleerlingen, teamleden en 
ouders/verzorgers. 

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

We kijken al uit naar de volgende 
Settingweek, waarin opnieuw meerdere 
leergebieden gecombineerd worden zodat 
leerlingen kunnen leren vanuit hun eigen 
passie en talent! 

 

Reanimatieonderwijs   @!K  
 
Controleer het bewustzijn, bel 112, haal de 
AED, check de ademhaling, start met 30 
borstcompressies en geef twee 
beademingen! 
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. 
Ook in het schooljaar 2019 – 2020 zullen 
we het reanimatieonderwijs blijven 
aanbieden als onderdeel van ons 
curriculum. We informeren leerlingen en 
ouders/verzorgers tegen de tijd dat we de  
(herhalings)cursus aanbieden.  
 
 
 

Hoera! Geslaagd! @K 
Super trots zijn we ook dit jaar op ál onze 
geslaagde eindexamenkandidaten.  
Een geweldige prestatie van uiteraard al 
onze toppers van leerlingen, die naast de 
opgedane kennis in al die jaren ook volop 
alle geleerde vaardigheden in konden 
zetten om met fantastische cijfers – ver 
boven het landelijk gemiddelde - te mogen 
slagen.  

 
Daarnaast een geweldige prestatie van ons 
enthousiaste en betrokken team, dat ieder 
jaar weer zorgt voor een diploma met 
meerwaarde dat volop recht doet aan de 
kennis en vaardigheden die in onze huidige 
maatschappij worden gevraagd. Chapeau! 
 
Direct na de uitslag vierden we samen met 
onze leerlingen een klein feestje – volgens 

traditie in een rijkelijk versierd lokaal en 
uiteraard met Jip & Janneke champagne.  

 
Direct daarna gingen we met een auto vol 
geladen de hort op om onze geslaagde 
topper thuis te verrassen met een dikke –
vette – Hoera, geslaagd! -taart. 
 
Op 2 juli vierden we onder leiding van de 
coaches met alle geslaagde leerlingen en 
hun thuisfront een flink geslaagd diploma-
feestje in een overvolle kantine. 
 
Lieve eindexamenkandidaten, alle succes 
van de wereld met alles wat jullie in de 



toekomst gaan doen. We houden contact en 
zien jullie graag nog een keer terug op !K.  
 
De deur staat wagenwijd voor jullie open!  

 
Kennismaken @K 

Wat een leuke nieuwe eerstejaarsleerlingen 
krijgen we volgend schooljaar op !mpulse 
Kollum! Op 25 juni maakten onze nieuwe 
leerlingen kennis met elkaar, met het team 
en met de Campus Kollum. Wat hebben we 
van jullie genoten! Dat belooft wat voor 
komend schooljaar.  
 

 
 



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 (Minke 
Schouten).  

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.  
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ook zetten we de sociale media in om met 
de wereld om ons heen te communiceren. 
Volg jij ons al op Instagram? 
@piterjellesimpulsekollum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolgids @!K 
 
!mpulse Kollum heeft een digitale 
schoolgids. Deze gids staat boordevol 
informatie over onze school en bevat ook 
algemene Piter Jelles informatie.  

Welkom @!K! 
 
Hallo allemaal! 
 

Allereerst zal ik 
mijzelf even 
voorstellen: mijn 
naam is Berthold 
Klooster en ben 25 
jaar oud.  
Na de opleiding 

onderwijs-assistent 
te hebben afgerond 
ben ik begonnen aan 
de opleiding 
Pedagogiek aan de 
NHL/Stenden. Ik ga 

nu beginnen aan mijn 3de jaar van de 
opleiding en zal het komende schooljaar 4 
dagen in de week stage gaan lopen bij 
!mpulse Kollum. Hier zal ik stage gaan 
lopen bij de afdeling leerlingenzorg.  
 
Ik kijk er naar uit om te mogen beginnen en 
hoop mezelf hier verder te kunnen 
ontwikkelen.  
 
Naast de opleiding ben ik veelal bezig met 
mijn grote hobby voetbal. Naast het zelf 

voetballen ben ik ook druk bezig als 
jeugdtrainer, leider en bestuurslid.   
Ik hoop dat we er met zijn allen een mooi 
jaar van gaan maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Berthold Klooster 
 

!K@ De gevoelige plaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Praktische info schooljaar 2019-2020 

Als laatste zetten we in deze !mpulsel het 
e.e.a. aan praktische informatie nog even 
lekker overzichtelijk voor jullie op een rijtje. 
Deze informatie is ook te vinden in onze 
digitale schoolgids en op onze website. 

Start schooljaar 2019 – 2020 
Het team van !K startte op maandag 26 en 
dinsdag 27 augustus met het inrichten van 
de onderwijsruimtes en de voorbereidingen 
op het komende schooljaar. 

Dit alles maakt dat het schooljaar 2019 - 
2020 voor de leerlingen begint op 
woensdag 28 augustus. We zetten op die 
dag vanaf 12.15 uur de deuren van de 
Campus wagenwijd voor ze open. Om 
12.30 uur luiden we het nieuwe schooljaar 
gezamenlijk in de Campus Kollum in.  

De eerste drie dagen van het schooljaar 
staan voor alle leerjaren in het teken van 
verschillende introductie-activiteiten, 
waaronder ook het samen wonen, leven en 
werken binnen de Campus Kollum.  

Naar verwachting is vanaf vrijdag 30 
augustus het basisrooster beschikbaar. Op 
maandag 2 september starten we met het 
basisrooster dat je in kunt kijken via onze 
elektronische leeromgeving SOMtoday.  

 

Office365 
Piter Jelles maakt gebruik van Office 365. 
Dat houdt in dat iedereen vanaf elke plaats 
en op elk apparaat (ook thuis!) toegang 
heeft tot de Office-applicaties zoals Word, 
Excel en PowerPoint. Ook heeft elke leerling 
een eigen e-mailadres die werkt via Office 
365. Alle documenten waar je op werkt, 
worden opgeslagen op de ‘OneDrive’. 
Hierdoor kun je op elke computer, zowel op 
school als thuis, bij de bestanden en kan er 
verder worden gewerkt waar en wanneer je 
wilt. Bovendien is het heel gemakkelijk om 

bestanden te delen: ideaal als er moet 
worden samengewerkt aan een opdracht!  
Nieuwe leerlingen krijgen in de 
introductieweek een Office 365 account.  
 
Leermiddelen 
Schoolboeken worden gratis beschikbaar 
gesteld aan alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Van Dijk Educatie regelt voor 
ons het bestellen en het leveren van het 
boekenpakket. De rekening van de 
schoolboeken gaat naar onze school. Het 
boekenpakket kan worden besteld via de 
website https://www.vandijk.nl.  
 
Wij hebben op de website voor iedere 
leerling het juiste boekenpakket 
klaargezet. Surf er snel heen en volg de 
aangegeven stappen. Met een paar 
muisklikken krijg jij je pakket 
thuisbezorgd. Bestellen kan meteen al 
vandaag. Als je het zo snel mogelijk doet, 
ben je er zeker van dat jij je boekenpakket 
op tijd voor de start van het nieuwe 
schooljaar in huis hebt.  
 
Heb je vragen over het bestellen van je 
boekenpakket? Neem dan rechtstreeks 



contact op met de klantenservice van 
vanDijk.nl. Zij helpen je dan verder.  
 

 
 
Een groot deel van de geleverde 
schoolboeken zijn huurboeken. Deze 
boeken moeten aan het einde van het 
schooljaar weer worden ingeleverd. Van 
Dijk is eigenaar van de huurboeken. 
Daarom is het van belang dat schoolboeken 
goed worden beheerd. Schade of 
vermissing van de schoolboeken wordt 
door Van Dijk Educatie aan 
ouders/verzorgers in rekening gebracht. 
We raden je daarom aan om je boeken te 
kaften en te voorzien van een sticker met je 
naam.  
 
Schoolspullen 
Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe 
schooljaar, is het van belang dat je een 

aantal onmisbare zaken dagelijks – ook 
tijdens de introductieperiode - bij je hebt.  
 
ü Een agenda met veel schrijf- of 

schijfruimte. 
ü Een etui met daarin: pennen, potloden, 

kleurpotloden, een leuk gummetje, een 
geodriehoek, rekenmachine, schaar en 
als je echt niet voor verrassingen wilt 
komen te staan.. ook nog een lijmstift! 

ü Een dikke A-4 ordner met 2 ringen en 
tabbladen. 
Een pak snelhechters en showtassen. 

ü Een A-4 multomap met tabbladen en 
papier of een flinke stapel (10) schriften. 
Tip: ruitjes en lijntjes! 

ü Sportkleding en gymschoenen geschikt 
voor het sporten in de zaal en voor 
sporten buiten. 

ü Een leuke broodbak met drinkbeker. 
ü Een stevige tas waar ál je leuke spullen 

inpassen. 
ü Een hoofdtelefoon(tje) of ‘oortjes’. 

Kaftpapier en (naam)stickers voor je 
boeken. 

Van je talendocenten hoor je aan het begin 
van het schooljaar welke woordenboeken 
je aan moet schaffen.  
ü  

ü We adviseren je een mobiel device 
(laptop, notebook, tablet) mee naar 
school te brengen zodat je in staat bent 
je schoolwerk digitaal te verwerken en 
waarmee je toegang hebt tot internet.  
 

Somtoday & Itslearning 
Leerlingen en hun ouders/verzorgers 
kunnen alles wat met school te maken heeft 
vinden via onze elektronische 
leeromgevingen SOMtoday en Itslearning. 
 
Somtoday 
Somtoday is ons leerling administratie 
systeem (LAS) en leerling volg systeem 
(LVS). In Somtoday kunnen leerlingen en 
hun ouders/verzorgers het lesrooster, 
cijfers, aan- en afwezigheid, NAW-
gegevens en het schoolwerk inzien. 
 
Via onze website kun je inloggen op 
Somtoday. Vul je volledige gebruikersnaam 
(de inlognaam die je gebruikt om op school 
in te loggen) en het bijbehorende 
wachtwoord in. 
 
Itslearning 
Itslearning is onze elektronische 
leeromgeving (ELO). In Itslearning krijgen 



leerlingen per vak toegang tot o.a. een 
planner/studiewijzer en het digitale 
lesmateriaal. Daarnaast kunnen 
vakdocenten ook gebruik maken van 
digitale toetsen/overhoringen, taken 
klaarzetten of opdrachten die digitaal 
ingeleverd moeten worden. 
 
Via onze website kun je inloggen op 
Itslearning. Klik vervolgens op Aanmelden 
met LINC (Office 365) account. Vul je 
volledige gebruikersnaam en het 
bijbehorende wachtwoord in.  
 
Beide applicaties zijn geschikt voor elk 
device: of je nou op je laptop, tablet of 
telefoon bezig bent, alles is binnen 
handbereik.  
 
Tijdens de introductieweek krijgen nieuwe 
leerlingen een account voor onze 
elektronische leeromgeving en zal het team 
workshops geven over het gebruik hiervan. 
 
Bring your own device 
Op Piter Jelles !mpulse Kollum worden in 
principe alle benodigde lesmaterialen gratis 
beschikbaar gesteld aan de leerling. De 
leerlingen maken gebruik van lesboeken 

die door de school bekostigd worden. Ook 
kan de leerling gebruik maken van de op 
school aanwezige laptops, desktops, 
tablets en WIFI-verbinding.  
 
Wij adviseren onze leerlingen ook een eigen 
device (zoals een laptop, Chromebook of 
tablet) mee te nemen naar school voor de 
verwerking van de lesstof. We merken dat 
steeds meer leerlingen het fijn vinden om 
dit op een eigen device te doen. Dit gebeurt 
voornamelijk middels het door de school 
beschikbaar gestelde Office 365-pakket en 
het internet. We stellen geen andere (hoge 
eisen) aan de aard van dit device. Het 
voordeel van het gebruik van een eigen 
device is dat leerlingen niet afhankelijk zijn 
van de beschikbaarheid van middelen van 
de school en het apparaat helemaal kunnen 
inrichten zoals ze zelf willen. 

Vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende 
kosten  
Op !mpulse Kollum worden gedurende het 
schooljaar activiteiten georganiseerd en 
materialen gebruikt, die niet tot het 
standaard lesprogramma behoren en die 
niet door de overheid worden bekostigd. 
We vragen voor deze school specifieke 
onderdelen een vrijwillige bijdrage van 
ouders/verzorgers.  
 
Meer informatie en een overzicht van deze 
kosten zijn te vinden op onze website. 
 
!mpulse Kollum maakt gebruik van digitale 
facturering van de schoolkosten. Facturen 
worden middels het programma Wis Collect 
online aangeboden. Op onze website 
vinden jullie de link naar een video voor het 
gebruik van Wis Collect.  
 
Rooster en Flextijd 
Met ingang van het schooljaar 2019 - 2020 
zullen we werken met een rooster 
gebaseerd op eenheden van 25, 50 en 100 
minuten in plaats van de 60 minuten die we 
de laatste jaren gewend zijn. Hoe dit 
rooster er uitziet, zie je hieronder in het 
schema.  



 
Bij een gelijkblijvende lessentabel betekent 
dit dat we ongeveer vier uur onderwijstijd 
in de week op een alternatieve manier 
kunnen invullen. We kozen voor 
verschillende vormen van Flextijd. Onze 
leerlingen krijgen hierin volop 
keuzemogelijkheden. Hoe? Daar lees je 
hieronder meer over. Tijdens de 
introductieperiode zullen we flink wat 

aandacht besteden aan - de invulling van - 
de Flexuren.  

Wat houdt Flextijd voor leerlingen concreet 
in?  

Per week zijn er minimaal 5 momenten in 
het rooster waarop Flexuren zijn 
ingeroosterd. In een Flexuur wordt 
schoolwerk gemaakt, geleerd, gelezen, 
geoefend, aan projecten en vaardigheden 
gewerkt, vakondersteuning gevraagd, aan 
talentontwikkeling gedaan, aan een 
plusprogramma of talentprogramma 
gewerkt. De leerling kiest zijn eigen 
Flexuren.  

Met het aanbod van Flexuren kunnen we:  
• Leerlingen steeds meer eigenaar leren 

maken van het eigen leerproces.  
• Leerlingen eigen keuzes laten en leren 

maken.  
• Leerlingen beter op maat te begeleiden.  
• Aansluiten bij de talenten van leerlingen.  
• Verdiepen, verbreden, versnellen.  
• Leerlingen beter voorbereiden op de 

toekomst.  
• Het schoolwerk (voor een groot deel) op 

school en begeleid laten maken.  

Welke vormen van Flextijd kennen we? 

 

KWT staat voor keuzewerktijd en is 
ingeroosterd voor leerjaar 1, 2 en 3. Voor 
bovenbouwleerlingen geldt dat alle 
onderwijstijd tussen de reguliere 
ingeroosterde lessen in, wordt aangeboden 
als KWT. Tijdens KWT wordt onder 
begeleiding van een teamlid 
(onderwijsassistent en/of docent) 
schoolwerk gemaakt en geleerd, gewerkt 
aan een opdracht of een project. Leerlingen 
kiezen zelf in welke ruimte zij werken: in de 
stilteruimte of in de fluisterruimte. De 
ingeroosterde KWT is voor alle leerlingen 
verplichte onderwijstijd. Leerlingen 
schrijven zich tijdens Kring in voor KWT.  



VWT staat voor vakwerktijd en is vak-
gerelateerd en op twee momenten in de 
week ingeroosterd, midden op de dag. 
Leerlingen kiezen zelf het vak en de docent. 
Het uur is in principe leerlinggestuurd. 
Onder begeleiding van een vakdocent 
wordt gewerkt aan een vak. De vakdocent is 
beschikbaar voor vragen en kan aan 
(groepjes) leerlingen desgevraagd extra 
uitleg geven. VWT is voor alle leerlingen 
verplichte onderwijstijd. Leerlingen 
schrijven zich tijdens Kring in voor VWT en 
maken een keuze voor beschikbare vakken 
en docenten. De coach stuurt op dit proces. 
Leerlingen die hier geen gebruik van willen 
maken kunnen zich inschrijven voor het 
KWT-stilte-uur.  
 
TWT staat voor talentwerktijd. De leerling 
kan zich inschrijven voor verschillende 
talentworkshops die door teamleden, 
leerlingen en externen in de loop van het 
schooljaar worden aangeboden. De leerling 
kiest minimaal één periode en maximaal 
vier periodes per schooljaar een blok TWT-
uren. Leerlingen worden in de 
introductieweek van het schooljaar 2019-
2020 (in de Kring) betrokken bij de manier 

waarop we deze uren in gezamenlijkheid 
kunnen gaan invullen.  
 
Het eerste aanbod aan Talentenworkshops 
vind je vanaf deze week op onze website en 
in de loop van het jaar op Itslearning.  
 
IWT staat voor interessewerktijd. De 
leerling kiest en/of organiseert in deze 
uren zelf een activiteit die aansluit bij de 
eigen passie of interesse. Het IWT-uur 
wordt begeleid door een teamlid. De 
leerling kiest minimaal één periode en 
maximaal vier periodes per schooljaar een 
blok IWT-uren. Leerlingen worden in de 
introductieweek van het schooljaar 2019-
2020 betrokken bij de manier waarop we 
deze uren in gezamenlijkheid kunnen gaan 
invullen.  

Omgang met elkaar 
Overal zijn regels en worden afspraken 
gemaakt. Regels en afspraken zijn er om 
het samen leven en werken voor iedereen 
goed en plezierig te laten verlopen. 

 
Op !mpulse Kollum zijn de regels en 
afspraken gebaseerd op de 
fatsoensnormen: 
• Je gaat met respect om met elkaar, met 

je eigendommen en de eigendommen 
van een ander. 

• Je draagt bij aan een goede en veilig 
sfeer in de school en in de Campus. 

• Je communiceert open en groen; je lost 
problemen op door erover te praten. 

• Je bent aanspreekbaar op je gedrag.  
• Je komt je afspraken na. 
• Je komt op tijd. 
 
Daarnaast zijn er een aantal praktische 

regels en afspraken: 
• Je laat een open en productieve 

werkhouding zien. 
• Tijdens alle roosteronderdelen ben je 

efficiënt aan het werk en is je planning 
inzichtelijk voor jezelf en het team. 

• Het gebruik van internet is gericht op 
schoolwerk. 



• Tijdens de verschillende 
roosteronderdelen staan de mobiele 
telefoons op stil en zitten in de tas. 
Gebruik van je mobiele telefoon gaat in 
overleg met je docent of begeleider. 

• Tijdens alle roosteronderdelen ben je in 
de ruimte die in het rooster staat 
benoemd. 

• Tijdens les, KWT, Flex, Setting, 
Community en Kringen wordt niet 
gegeten en gedronken. 
Gezondheidsredenen zijn hierop een 
uitzondering. 

• Drinken neem je mee in een klein (max. 
0,5 l) afsluitbaar flesje. 

• In de pauzes eet en drink je op de leer-
werkplekken, op het dakterras of op het 
plein van de Campus. 

• Wil je er in de pauze even tussenuit? Dat 
kan! Zorg er wel voor je op tijd terug 
bent. 

• Tijdens de pauze ben je niet in de 
lokalen. 

• Wil je gebruik maken van 
keukenspullen? Neem ze dan van thuis 
mee. 

• Je afval deponeer je in de afvalbak. 
• De Campus en het plein zijn rookvrij.  

 

Wanneer jij je niet aan bovenstaande 
punten houdt, spreken we jou aan op je 
gedrag of gaan we met jou in – een 
herstelgericht - gesprek over het 
ongewenste gedrag. 

 
Verlof door ziekte 
Als je ziek bent, willen we dit graag 
dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 uur 
weten. Je ouders/verzorgers kunnen je 
telefonisch ziekmelden. 
 
Wanneer je op school ziek wordt en naar 
huis wilt, dan meld jij je af bij de 
verzuimcoördinator of de pedagogisch 
medewerker. We vragen je dan om naar je 

ouders/verzorgers te bellen, zodat zij 
weten dat je naar huis komt.   
 
Ben je weer beter? Ook dan willen we dit 
graag dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 
uur weten. De beter melding wordt 
telefonisch door één van je 
ouders/verzorgers telefonisch aan school 
doorgegeven. 
 
Ben je langer dan een week ziek, dan 
verwachten we dat een ouder/verzorger 
contact opneemt met je coach. 

 
 



Leerplicht en vrijstelling van 
schoolbezoek  
In de Leerplichtwet staat dat een leerling de 
school moet bezoeken als er onderwijs 
wordt gegeven. je mag dus nooit zomaar 
wegblijven. 
 
1. Extra verlof aan leerlingen wordt, op 
schriftelijk verzoek van ouders, - d.m.v. 
een volledig ingevuld aanvraagformulier - 
verleend door de directie. Het formulier 
wordt tijdig ingeleverd bij de 
verzuimcoördinator. Het aanvraagformulier 
voor extra verlof (vrijstelling van 
schoolbezoek) is hiernaast te downloaden. 
2. Verlof voor het bezoek aan huisarts, 
tandarts, orthodontist of medisch specialist 
wordt, op schriftelijk verzoek van de 
ouders, verleend door de 
verzuimcoördinator. 
3. Verlof in verband met oriënterend 
bezoek aan een instelling voor 
vervolgonderwijs, sollicitatiegesprek of 
selectieonderzoek wordt verleend door de 
decaan. 
 
Het is slechts in een zeer beperkt aantal 
situaties mogelijk om extra verlof aan te 

vragen. Er moet sprake zijn van gewichtige 
omstandigheden.  
De wettelijke regeling is na te lezen in de  
leerplichtwijzer. 

Ouderbijeenkomst start schooljaar 2019-
2020  
Het lijkt ons een goed idee om de 
ouders/verzorgers bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar uit te nodigen om kennis 
te maken, onze mooie Campus te laten zien 
en te informeren over een aantal 
belangrijke zaken:  

ü De introductieperiode. 
ü Personele zaken. 
ü Algemene informatie. 
ü Leren en werken op !mpulse Kollum.  
ü Praktische zaken.  
ü Vrijwillige ouderbijdrage en 

bijkomende kosten.  
ü Leermiddelen. 
ü  Communicatie  

 
We nodigen jullie ouders/verzorgers dan 
ook uit om kennis te maken met jouw coach 
en samen bovenstaande zaken door te 
nemen. Deze algemene informatieavond 
zal plaatsvinden op donderdag 29 augustus 
van 19.30-20.30 uur op !mpulse Kollum. 
De deur staat open vanaf 19.15 uur. 
 
We rekenen op betrokken ouders en een 
hoge opkomst!  
 


