
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hááálo !mpulsel abonnees,  
 
Sinterklaas was bezig met dit !mpulsel-
openings-gedicht  
En vond toen in zijn grote boek een 
verhuisbericht  
 
Na 10 jaar Gerrit Bleekerstraat en anderhalf 
jaar in ‘de containers’  
Is het nu in Campus Kollum echt menens  
 
Inhuizen in een nieuw en groot gebouw met 
vier gebruikers, dat is wel even wennen  
Dat kan ook de Sint niet ontkennen  
 
De Sint wil jullie laten weten dat hij jullie 
flexibiliteit en inspanningen zeer waardeert  
En een ieders aanpassingsvermogen en 
inzet flink respecteert 
 
 

 
 
 
 
Dit verhuisbericht daargelaten  
Er is nog heel veel meer te bepraten 
 
Sint denkt aan die toffe introductieweek 
waar het schooljaar mee begon 
Die geweldige reis van Leerjaar 4 naar 
Lissabon en leerjaar 1 op bezoek in het 
Archeon 
 
De bovenbouw op de strûn in het machtige 
Den Haag 
een spetterend openingsfeest 
alle ouders al in de Campus geweest 
Zo ziet de Sint dat graag! 
 
Theater bij Klappen voor Bart, geh@ckt en  
Traxx met een indrukwekkende 
voorstelling in de grote Colle zaal 
Dat kan in de Campus Kollum allemaal! 

 
 
 
 
Enthousiaste groep-8 leerlingen op de 
Doemiddagen, veel belangstelling op de 
voorlichtingsavonden 
Ook dat kan de Sint wel behagen. 
 
De fietsen APK-gekeurd, de houten bankjes 
met graffiti gekleurd 
En dan die topper van een Setting techniek 
& sport 
Sint komt op de Campus Kollum ogen en 
oren tekort! 
 
Al dit moois en heel veel meer 
Vatte hij ook deze keer 
voor jullie in een !mpulsel samen 
 
Geniet maar even en ga het lekker lezen! 
 
Groet van Sinterklaas 
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Welkom @!K 
Volgens traditie stellen  nieuwe teamleden 
van !K zich in deze !mpulsel aan de trouwe 
abonnees in woord en beeld voor. Dat 
vinden we leuk en belangrijk. Immers, 
samen met de leerlingen en 
ouders/verzorgers maakt het team de 
school. Bijkomend voordeel: jullie krijgen 
een beeld bij al die verhalen die er tijdens 
het avondeten over de tafel gaan! ;-)  
 
Deze keer is de eer aan Hannie Elzinga en 
Gosse Kamminga, de conciërges van het 
Lauwers College, die met ingang van dit 
schooljaar ook onze conciërges zijn 
geworden. En daar zijn we blij me!  
 
En oook stellen onze nieuwe medewerkers 
Doety Wobbes en Simon de Haan zich aan 
jullie voor.  
 

Welkom @!K Hannie 
Hallo allemaal, 
  
Langs deze weg zou ik mij graag even aan 
jullie voor willen stellen. Mijn naam is 
Hanny Elzinga ben 58 jaar en woonachtig in 
het prachtige dorp De Westereen.  
 

Samen met mijn man Fokke zijn we alweer 
39 jaar getrouwd, hebben 1 zoon van 32 
jaar en twee kleinkinderen van 7 jaar en 2 
jaar. We houden van wandelen en fietsen en 
doen dat graag op het Ameland waar we 
veel te vinden zijn.  

 
Ik ben al vanaf 1998 werkzaam op het 
Lauwers College, de eerste jaren als 
schoonmaakster, en vanaf 2007 in vaste 
dienst als kantinemedewerkster en de 
laatste 2 jaar met conciërge-taken erbij. 
 
Nu was de oude locatie van het Lauwers 
College natuurlijk klein en gezellig, en is 
het in de nieuwe Campus even zoeken en  

wennen. Maar het blijft leuk om met en 
tussen de leerlingen te zijn! 
  
 Hopelijk tot ziens in de Campus Kollum! 
 
 

Welkom @!K Gosse 
 
Hallo allemaal,  

Ik ben Gosse 
Kamminga, 59 jaar 
en getrouwd met 
Anja. Samen 
hebben we 5 
kinderen: 3 
jongens en 2 
dochters en  2 

kleinkinderen. 
Mijn grootste hobby is "genieten" van alle 
mooie dingen in het leven. Ik zing graag, 
muziek luisteren, handelje, en er zijn voor 
ons gezin. 
 
Mijn werk als conciërge is daar ook een 
onderdeel van. Een stukje meelopen in het 
leven van jonge mensen. Het belangrijkste 
daarin is voor mij duidelijkheid, oprecht 
zijn, respect en een vrolijke noot. 
 



Ik doe dit al 30 jaar met veel plezier op het 
Lauwers College. En sinds dit schooljaar 
ook op Piter Jelles !mpulse Kollum. 
 
Tot ziens!  
 
Hartelijke groet,  
Gosse Kamminga  
 

Welkom @ !K Doety 

Hallo iedereen van !mpulse Kollum,  
 
Al zijn wij al een tijdje van start gegaan, 
toch wil ik mij nog even voorstellen aan 
jullie. Ik ben Doety Wobbes, 51 jaar en 
woonachtig in Harkema.  
 
Vanaf mei ben ik gastvrouw op onze mooie 
Campus Kollum. En vanaf het nieuwe 
schooljaar ook, maar dan in combinatie als 
conciërge. 
 
Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 2 hele 
leuke kleinkinderen. Als huisdier een 
Russische Toy 🐕.  
 
Ik hoop samen met Gosse en Hanny op 
leuke en goede samenwerking met 
iedereen van zowel !mpulse Kollum als het 
Lauwers College.  
 
Ik heb er zin in!  
 

Welkom @!K Simon 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Simon de Haan, woonachtig in 
Dokkum sinds deze week. Hiervoor heb i ik 
een aantal jaar in Ternaard gewoond. Ik ben 

inmiddels 42 jaar samen met mijn steun en 
toeverlaat Tineke. Ik heb 3 kinderen, een 
tweeling (dochters) van 25 jaar en een zoon 
van 28 jaar. Dit jaar ben ik pake geworden 
van een mooi jongetje, mijn naamgenoot. 
 

In mijn vrije tijd doe 
ik graag samen iets 
gezelligs met mijn 
vrouw of kinderen. Ik 
hou van honden, 
paarden, dieren in 
het algemeen. Zelf 
hebben we een jonge 
labrador genaamd 

Bozo en twee katten.  
 
Overigens ben ik mijn gehele leven in het 
gezelschap geweest van honden, dieren. 
Mijn grootste hobby is toch wel motoren, 
vooral Harley Davidson. Vroeger heb ik zelf 
vaak motor gereden. 
 
Ik droom er nog van om een grote tocht 
door Amerika te maken met de motor. Mijn 
droomauto is een Chevrolet uit 1957, in het 
rood, dit is tevens mijn geboortejaar.  
 



In het verleden ben ik 
toezichthouder/beveiliger geweest voor 
het toenmalige Dongeradeel en 
taxichauffeur voor kinderen in het speciaal 
onderwijs. Ik heb veel met mijn handen 
gewerkt in een aantal fabrieken rondom 
Dokkum en bij ons vorige huis hadden we 
een jeugdhonk. 
 
Mijn persoonlijk motto is: ruzie is verloren 
tijd. Liegen hou ik niet van en humor juist 
wel.  
 
Tot ziens op de Campus Kollum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De politie @!K 

Even voorstellen…  

Wij zijn Klazina de Vries en Sabina van Dijk, 
werkzaam bij de politie te Dokkum en 
wijkagenten in de gemeente Noardeast 
Fryslân regio Kollum, de voormalige 
gemeente Kollumerland.  

Vanaf woensdag 11 september 2019 zijn 
wij iedere woensdagochtend tussen 10:00 
en 12:00 uur te vinden in de openbare 
ruimtes in de Campus Kollum. Mochten je 
kennis met ons willen maken of iets met 
ons willen delen dan ben je uiteraard van 
harte welkom. 

Groet, Klazina de Vries en Sabina van Dijk  

!K goes Global 
 
Vlak na ons zomerreces was het – volgens 
goede !K-traditie – alweer tijd voor onze 
buitenlandreis: !mpulse Kollum goes 
Global! 

 
Ieder schooljaar organiseren we voor en 
vooral met onze vierdejaars leerlingen een 
buitenlands avontuur. Dit jaar gingen we – 
in navolging van wereldsteden als Londen, 
Berlijn en Barcelona - naar Lissabon, de 
hoofdstad én de grootste stad van Portugal. 
De stad ligt op de noordelijke oever van de 



Taag, niet ver van de Atlantische Oceaan en 
strekt zich uit over zeven heuvels.  
 
Lissabon is een bruisende stad vol historie 
en cultuur. Oh, en wat scheen het zonnetje 
er lekker! 

 
Tijdens deze reis verkenden we de stad, de 
taal en de cultuur aan de hand van een 
gezamenlijk samengesteld programma. Het 
individuele programma sluit aan bij de 
sector of het profiel dat de leerlingen 
hebben gekozen. Voor ieder wat wils!  

We kijken terug op een meer dan te gek 
avontuur! Weet je, zo eentje die je nooit 
meer vergeet. 
 

Ouderavond @!K 

Op 29 augustus volde de ‘Expo’ van de 
Campus Kollum zich met honderden 
belangstellende en nieuwsgierige 
ouders/verzorgers. Zó, wat een opkomst 

tijdens de eerste ouderavond van het 
nieuwe schooljaar! Uiteraard verenigden we 
het nuttige met het aangename; na het 
kennismaken met het team en de coach en 
het uitwisselen van informatie over het 
leren en werken op !mpulse Kollum, namen 
we onze ouders/verzorgers mee en deden 
we een rondje door de Campus. 

 

Wij vinden het ontzettend fijn dat jullie er 
met zovelen waren. En dikke dank jullie wel 
voor al die positieve geluiden. Dat doet ons 
goed!  

 

 



Opening @Campus Kollum 
Ach, het zal jullie niet zijn ontgaan, met 
ingang van dit schooljaar is de prachtige 
Campus Kollum ons nieuwe thuis. ;-) We 
wonen en werken er samen met het 
Lauwers College Kollum, de Colle en de 
bibliotheek.  
 

 
 
En eerlijk toegeven: hoe goed voorbereid 
ook; dat was aan de start van het schooljaar 
wel eventjes een heel klein beetje wennen. 
Wennen aan het nieuwe gebouw, wennen 
aan onze nieuwe huisgenoten, wennen aan 
de nieuwe apparatuur en wennen aan 
elkaars gewoonten en gebruiken.  
Inmiddels weten we al flink onze weg te 
vinden in het samenleven, samenwonen en 
 

samenwerken. En iedere dag voelen we ons 
weer een beetje meer thuis in het prachtige 
gebouw.  

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 
waren we dan ook klaar voor de feestelijke 
en officiële opening van de Campus Kollum!  

Vrijdag 11 oktober werd de officiële 
opening van onze Campus verricht door 
Jouke Douwe de Vries, wethouder onderwijs 
van de gemeente Noardeast-Fryslân samen 
met de voorzitter van Stichting Campus 
Kollum, Erie dam. 

 

 

 

 

 

 

 

Maar hey, wat is een officiële opening van 
de Campus zonder een knalfeest voor onze 
leerlingen? Op vrijdagavond 11 oktober 
toverden we de Grote Zaal van de Campus 
Kollum dan ook om tot een heuse club waar 
DJ winston Black het dak er figuurlijk 
afdraaide. Wát een mooi openingsfeestje!  



Met trots zetten we op 12 november de 
deuren van de Campus Kollum tijdens het 
Open Huis - voor iedereen die maar wilde 
komen kijken - open.  

Zó wat een enorme belangstelling bleek er 
voor de Campus Kollum! Fijn zeg. 

 

 

 

 

Zet het je in agenda @!K 

Ons jaarrooster is inzichtelijk via onze 
website. Toch zetten we graag de 
belangrijke data van de komende tijd lekker 
overzichtelijk voor jullie op een rijtje. 

12 december: sportdag lj. 1 en 2. 
16 t/m 19 december: Communityweek. 
19 december: kerstmarkt & kerstgala. 
20 december: ontwikkeldag, leerlingen 
vrij. 
20 december t/m 6 januari: kerstvakantie. 
6 januari: teamdag, leerlingen vrij. 
13 januari t/m 17 januari: Settingweek lj. 
1 en 2. 
10 januari: Start toetsweek lj. 3 t/m 6 
13 t/m 17 januari: Vervolg toetsweek 
27 januari: start periode 3. 
30 januari: Open Dag.   
Week 6: inhaalmogelijkheid PTA toetsen 
periode 2.  
Week 6: Herkansingsmogelijkheid toetsen 
periode 1 en 2. 
10 en 11 februari: mobiele media lab lj. 1. 
14 februari: voortgangsbespreking periode 
3, leerlingen vrij. 
17 februari t/m 24 februari: 
voorjaarsvakantie   

 
 
 
  



Voorlichting @!K 
 
Voorlichtingsavonden 
Dinsdag 5 november en donderdag 14 
november vonden de 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 200 
geïnteresseerde ouders/verzorgers 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, Flextijd en Community daarbij 
nadrukkelijk belicht.  

 

 
Doemiddagen 
Op 5 en 14 november stonden de deuren 
van de Campus Kollum ook wagenwijd 
open voor de leerlingen van groep 8 van de 
basisscholen. In totaal meldden zich zo’n 
180 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! Al die 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 
groep8-ers olifantentandpasta te 
fabriceren, 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 MVT een aardig woordje 
over de grens spreken en schrijven. 



We kijken terug op twee zeer geslaagde 
middagen en avonden! Wat ontzettend leuk 
dat jullie er allemaal waren!  

Theater @!K 

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 gaan. Ook 
Piter Jelles !mpulse Kollum doet hieraan 
mee. Vanuit dit convenant is een 
activiteitenprogramma opgesteld.  

 
Klappen voor Bart 
Op dinsdag 15 oktober 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.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geh@ckt 
Op maandag 7 oktober bezochten alle 
leerlingen van leerjaar 2 in dit kader de 
theatervoorstelling ‘Geh@ckt’ in theater 
Sense te Dokkum. De theatervoorstelling 
Geh@ckt is een voorstelling over kritisch en 
veilig gebruik van (social) media en vooral 
over het fenomeen sexting: het 
verzenden/ontvangen van seksueel getinte 
teksten, foto’s en filmpjes. 
 
In Geh@ckt zagen zij de stoere, knappe 
Tessa. Op school is ze populair, ze 
heeft verkering met één van de coolste 
jongens en is beste vriendin met Leila. Na 

een ruzie zet Leila uit woede een sexy foto 
van Tessa op Instagram. Als de ruzie 
de volgende dag is bijgelegd, lukt het niet 
meer de foto van internet te halen.  

 
Hij is inmiddels al honderden keren 
gedeeld.. En de gevolgen blijken veel 
ernstiger dan Leila kon overzien. Tessa 
houdt zich groot, maar ze wordt door 



iedereen buitengesloten en veracht. Hoe 
moet ze hier in hemelsnaam een eind aan 
maken?  
 
De voorstelling levert veel stof op voor een 
discussie met en tussen de leerlingen. Over 
de leuke en minder leuke kanten van 
sexting, over het verschil tussen sexting en 
shame-sexting, over privacy, groepsdruk 
en cyberpesten. In de kringen van leerjaar 
2 is dan ook voorafgaand aan en na afloop 
van de voorstelling aandacht besteed aan 
het thema (internet)pesten, social 
mediagebruik en sexting.  
 

@!K Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Democratie, macht, politiek, ons land 
besturen: hoe dat allemaal werkt, 
ondervonden 3T en 4HV van zowel !mpulse 
Kollum als Dalton Dokkum  tijdens een 
dagje Binnenhof in Den Haag.  

 
 

 
De dag begon met een serieus debat en 
eindigde in de grote Tweede Kamerzaal. 
Politiek saai? Echt niet!  
 
 
 



!K @Archeon 
Verdwalen in de prehistorie, op ‘e strûn in 
een Middeleeuwse stad en een live een heus 
gladiatorengevecht bijwonen.   
 
Leerjaar 1 van !mpulse Kollum maakte dit 
alles en veel mee - samen met leerlingen 
van het Lauwers College Kollum - tijdens 
een excursie mens & maatschappij naar 
Archeon. Kijk eens hoe mooi de eerste drie 
tijdvakken van de geschiedenis daar tot 
leven kwamen!  

 
 

  



Setting @!K 

 
Op !mpulse Kollum vinden we het 
belangrijk dat de leerlingen ook vanuit hun 
eigen passie en interesse kunnen leren. 
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 groepen en onder 
begeleiding van teamleden aan een 
onderwerp rondom combinaties van 
verschillende vakken en/of leergebieden. 
Tijdens de eerste Setting van het schooljaar 
2019 – 2020 stonden de leergebieden 
‘Mens & Natuur en Sport & Spel’ centraal.  
 

Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 kregen de 
opdracht om een fitnessapparaat te 
ontwikkelen en onderzoek te doen naar de 
effecten van voeding op het lichaam. 
Uiteraard werd de Setting opgestart met 
een Iedereenkomst in de grote zaal waar we 
gezamenlijk keken naar de sportieve 
avonturen van Wiemer en Nico. ;-)  

 
Wij vonden het stiekem wel een beetje 
spannend: een Setting met maar liefst 115 
leerlingen in de nieuwe Campus Kollum, 
zou dat wel goedgaan? Nou, heus wel. En  
kijk hoe!  

 
Wat zijn er goede doelen gesteld, wat is er 
hard (samen)gewerkt, driftig onderzocht, 
uitbundig gebouwd, goed opgelet bij de 
workshops en tijdens de excursie naar  



sportschool ‘Perfect Fit’, zorgvuldig 
gecalculeerd en gebudgetteerd, creatief 
gepland, zorgvuldig gemeten, getimmerd, 
geboord en geverfd, mooi geschreven, 
lekker gekokkereld en op alle fronten veel 
geleerd!  

Op vrijdag 1 november werden de 
uitproducten in de Grote Zaal van de Colle 
gepresenteerd tijdens een heuse 
fitnessmarkt. Wat fijn om te zien dat er 
zóveel ouders/verzorgers 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. Voorafgaand aan het bezoek 
aan de Settingmarkt, presenteerden 
Wiemer en Nico in de foyer van de Colle hoe 
het proces van Setting er de afgelopen week 
uit heeft gezien.  

Vrijdagmiddag rondden de leerlingen hun 
werkstuk af en werd er flink geëvalueerd en 
gereflecteerd op het groepsproces en het 
eigen aandeel aan het geheel.  
 
We hebben genoten van alle zelfontworpen 
en in elkaar gezette fitnessapperatuur en 
gesmuld van de heerlijke, gezonde hapjes 
en drankjes. Wat een ontzettend mooie, 
leerzame en vooral ook leuke Settingweek. 
Teamwork in optima forma! Dikke 
organisatoren, team, ouders/verzorgers! 
Dank Setting-organisatoren, teamleden en 
leerlingen! 

 
Onze speciale dank gaat uit naar de 
teamleden en leerlingen van de afdeling 
bouw van het Lauwers College en onze 
collega’s van de Colle. Dikke dank jullie wel 
voor de open deur, jullie tijd, energie, inzet 
en ondersteuning bij het hele proces. Wat 
hadden we zonder jullie gemoeten!?  



Reanimatie-onderwijs @!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.  

 

 

 

Friese Fiets APK @Campus Kollum 
De meeste leerlingen komen elke dag op de 
fiets naar de Campus Kollum. Sommige 
leerlingen fietsen in vijf minuten fluitend 
naar school, anderen moeten kílómeters 
afleggen. Als fietser in het verkeer ben je 
kwetsbaar, zeker nu dagen weer korter 
worden en het zowel ‘s ochtends als ’s 
avonds donker is als jij op je fiets zit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag jij je wel een af of je wel op een 
veilige fiets rijdt? Doen je remmen het wel 
echt zo goed? Ben je onder alle 
omstandigheden goed zichtbaar op de 
fiets? Ook op slecht verlichte wegen? En in 
het donker?  
 



We moeten er niet aan denken dat jij 
brokken maakt op je fiets. We vinden dat de 
veiligheid van je fiets daarom alle aandacht 
verdient.  
 
Daarom nodigen we ieder jaar in november 
een tweewielerspecialist – Luinstra fietsen - 
bij ons op !mpulse Kollum uit die alle 
fietsen van de leerlingen van leerjaar 1 en 2 
aan een grondige keuring onderwerpt. Aan 
de hand van een checklist loopt de 
tweewielerspecialist de fiets op alle 
belangrijke veiligheidspunten langs.  

 
Deze Friese Fiets APK is een initiatief van 
het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid 
Fryslân en Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
en gebeurde in een fijne samenwerking met 
het Lauwers College Kollum.  
 

Een goedgekeurde fiets levert – naast een 
flinke dosis veiligheid - een APK-sticker en 
een leuke gadget op.  

 
Een enkele kleine reparatie aan de fiets kon 
ter plekke door de aanwezige fietsmaker, 
Luinstra fietsen, worden uitgevoerd en was 
gratis. Mochten er meer reparaties nodig 
zijn, dan kan de fiets later door een 
deelnemende tweewielerspecialist gemaakt 
worden. 
 
Bij een niet goed gekeurde fiets is op een 
checklist aangegeven op welke punten de 
fiets aangepast of gerepareerd moet 
worden. De checklist kregen onze 
leerlingen mee naar huis.  
 
Luinstra fietsen, dikke dank voor jullie 
medewerking! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAXX @Campus Kollum  

 
In samenwerking met het jongerenwerk van 
Timpaan Welzijn en het Lauwers College 
Kollum organiseren wij jaarlijks de 
theatervoorstelling ‘Kapot van jou’ voor de 
leerlingen van leerjaar 3. Deze 
theatervoorstelling wordt gespeeld door 
theatergroep TRAXX.  
‘Kapot van jou’ is een theatervoorstelling 
met een dramatisch einde: één van de 
vrienden overlijdt aan een verkeersongeval. 
Theatergroep TRAXX laat zien hoe je met 

dit verlies om kunt gaan en hoe je onveilig 
gedrag tegen kunt gaan.  
 
Veilig Verkeer Nederland heeft TRAXX 
gevraagd deze voorstelling te maken, want 
helaas zijn verkeersongevallen nog steeds 
doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. 
Jongeren weten best hoe ze zich horen te 
gedragen in het verkeer, maar waarom gaat 
het dan toch nog zo vaak mis?  

 
 

 
Welke keuzes maken jongeren onder 
invloed van anderen, overmoed, 
onervarenheid, alcohol, drugs of 
hormonen? En welke rol speelt groepsdruk? 
Ben je alleen verantwoordelijk voor jezelf, 
of ook voor een ander? Juist op deze leeftijd 
is het van het grootste belang deze 
moeilijkheden bespreekbaar te maken.  
 
Dit alles en meer vond plaats op vrijdag 22 
november in de grote zaal van de Colle.   
 
Wat een mooie voorstelling. Thanks Theater 
Traxx en het Lauwers College Kollum!  



Schoolspullen @!K 
Om goed voorbereid te zijn op alles wat er 
op school gebeurt, is het van belang dat je 
een aantal onmisbare zaken dagelijks bij je 
hebt.  
 
ü Een (digitale) agenda.  
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. 

ü Van je talendocenten hoor welke 
woordenboeken je aan moet schaffen. 

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 @!K 

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 en NAW-
gegevens 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.  
 

 
 

Bring your own device @!K 
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 tot het eind van dit 
schooljaar gebruik maken van de op school 
aanwezige laptops, desktops, tablets en 

WIFI-verbinding. Met ingang van het 
volgende schooljaar zal de school geen 
mobiele devices meer beschikbaar stellen.  
 
Wij adviseren onze leerlingen dan ook al dit 
schooljaar al 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 @!K 

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 jaarlijks 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 @!K 
Met ingang van het schooljaar 2019 - 2020 
werken we 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. 
 
Bij een gelijkblijvende lessentabel betekent 
dit dat we een aantal uren 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.  

Wat houdt Flextijd voor leerlingen concreet 
in?  

Per week zijn er een aantal 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: 
 
Daarnaast zijn er een aantal praktische 
regels en afspraken:  
• Je laat een open en productieve 
werkhouding zien en je hebt de spullen bij 
je die nodig zijn om goed te kunnen 
werken.  
• 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 onderwijstijd staan de mobiele 
telefoons op stil en zitten in de tas. Gebruik 
van je mobiele telefoon is functioneel en 
gaat in overleg met je docent of 
begeleider.  
• Tijdens alle roosteronderdelen ben je in 
de ruimte die in het rooster staat 
benoemd.  
• Tijdens de KWT wordt er op de 
werkpleinen gefluisterd, in het stiltelokaal 
is het stil.  
• Tijdens onderwijstijd (les, KWT, Flex, 
Setting, Community en Kringen) wordt niet 
gegeten en gedronken. 
Gezondheidsredenen zijn hierop een 
uitzondering.  
• In de pauzes eet en drink je in de Expo, 
op de leer- werkplekken, op het dakterras 

of op het plein van de Campus. Het 
nuttigen van energiedrank in de Campus is 
ongewenst. 
• Tijdens de pauze ben je niet in de 
lokalen en in de ruimtes van de Colle. 
• Wil je er in de pauze even tussenuit? Dat 
kan! Zorg er wel voor je op tijd terug bent.  
• Je maakt er een gewoonte van om de 
Campus door de zijdeur binnen te komen 
en te verlaten.   
• Je fiets parkeer je achter de Campus 
tussen de nietjes. 
• 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.  
• In de ruimtes van de bieb en de Colle ben 
je te gast.  
• De laptops krijg je in bruikleen van de 
school. Zet ze na gebruik weer terug aan de 
stroom in de laptopkar. 

  
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 @!K 
Als je ziek bent, willen we dit graag 
dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 uur 
weten. Dat mag telefonisch. 

 
Wanneer je op school ziek wordt en naar 
huis wilt, dan meld jij je af bij de 
verzuimcoördinator of de pedagogisch 
medewerker en App of bel je met je 
thuisfront. 
 
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 @!K 

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 via onze website te 
downloaden. 
2. Verlof voor het bezoek aan huisarts,  
3. tandarts, orthodontist of medisch 
specialist wordt, op schriftelijk verzoek van 
de ouders, verleend door de 
verzuimcoördinator. 
4. 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. 
 

Website en social media @!K 

!mpulse Kollum heeft een eigen website 
waarop, naast een schat aan informatie 
over onze school, de laatste nieuwtjes en 
wetenswaardigheden over ons te lezen zijn. 
Ook vind je op onze websit een link naar 
onze digitale schoolgids.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visuals @!K 

 

 

 

 

 

 

Vlak voor de herfstvakantie werden de door 
ons met zorg uitgezochte en felbegeerde 
visuals door het lokale bedrijf 
fotocadeau.nl in onze Campus Kollum 
geplaatst. Och, kijk nou toch hoe mooi het 
is geworden!  

Graffiti @!K 

En kijk eens hoe mooi onze houten bankjes 
zijn geworden – met graffiti in de kleuren 
van de Campus!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


