
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hááálo !mpulsel abonnees,  
 
Och lieve abonnees, wat vliegt de tijd! Het 
lijkt nog maar heel even geleden dat we de 
Sinterklaaseditie van onze nieuwbrief 
!mpulsel op jullie digitale deurmat lieten 
vallen. Inmiddels lijkt de kerstvakantie een 
decennium geleden, zijn de sneeuwklokjes 
en krokussen uitgebloeid, steken de 
narcissen en tulpen hun hoofd dapper 
boven de natte grond en konden we al 
genieten van een dikke week 
voorjaarsvakantie.  We voelen lentekriebels! 
 
En wat is er sinds die (Sinterklaas)tijd 
alweer veel moois gebeurd in en rond de 
!mpulse Kollum en de  Campus Kollum. We 
staan te popelen om dit alles met jullie te 
delen. 
 
 

 
 
 
In deze voorjaarseditie van onze nieuwbrief 
de !mpulsel blikken we dan ook graag met 
jullie terug op een spetterende 
Communityweek die bol stond van de 
activiteiten met elkaar, voor elkaar en voor 
anderen,  doen we verslag van een aantal 
flink sportieve dagen, laten we Paarse 
Vrijdag de revue passeren, nemen we jullie 
mee naar de strak georganiseerde en met 
passie uitgevoerde profielwerkstuk-
presentaties, geven we een kijkje achter de 
schermen van onze drukbezochte Open 
Dag, praten we jullie bij over het vet 
interessante DNA-lab, belichten we ons 
reanimatieonderwijs, praten we jullie bij 
over de spectaculaire  Setting talen & 
muziek, informeren we over de altijd 
spectaculaire Arts eXpression, berichten   
we over al het moois dat er gebeurt tijdens  
 

 
 
 
talenturen, schrijven we over de 
Warmetruiendag, delen we met trots een 
publicatie over onze samenwerking met 
Dalton Dokkum, vragen we jullie 
kwaliteitsonderzoeken voor ons in te 
vullen, delen we een aantal praktische 
zaken en showen we met liefde fijne 
plaatjes van de rozenactie tijdens 
Valentijnsdag.  
 
En dat alles en nog veel meer doen we 
natuurlijk met de grootst mogelijke zorg en 
aandacht voor onze leerlingen en met oog 
voor de kwaliteit en de meerwaarde van ons 
onderwijs. Want dat is waar we het voor 
doen op !mpulse Kollum! 
 
Lekker lezen!  
Bea Kroeze 
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Welkom @!K 
 
Hallo allemaal! 

 
 
!K ben Irma de Bruine en 36 jaar oud. Ik 
woon in Kollum samen met Peter en onze 
dochter Tesse van 3 jaar. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om uit 
eten te gaan, op pad te gaan met onze 
dochter, houd ik van hardlopen en ben ik 2 

avonden in de week in de sportschool te 
vinden. 
 
In februari ben ik begonnen als 
verzuimcoördinator op Piter Jelles !mpulse 
Kollum. Ik zal mij bezighouden met alles 
wat te maken heeft met verlof en absentie. 
 
Ik kijk er naar uit jullie te leren kennen en 
wens jullie een fijn schooljaar! 
 
Hieronder zet ik alles rondom verzuim @!K 
lekker overzichtelijk voor jullie op e 
en rijtje! 
 

Verlof @!K 
 
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. Op !mpulse Kollum hebben we 
over het aanvragen van verlof de volgende 
regelingen:  
 
Verlof door ziekte 
Als je ziek bent, willen we dit graag 
dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 uur 
weten; één van je ouders/verzorgers belt 

dan naar de school. De verzuimcoördinator 
registreert het verzuim in SOMtoday. 

 
Wanneer je op school ziek wordt en naar 
huis wilt, dan meld jij je af bij de 
verzuimcoördinator. De ziekmelding wordt 
geregistreerd in SOMtoday. Zodra je thuis 
bent, verwachten we dat een 
ouder/verzorger dit telefonisch bevestigt. 
Ben je weer beter? Ook dan willen we dit 
graag dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 
uur weten. De betermelding wordt door één 
van je ouders/verzorgers telefonisch aan 
school doorgegeven.  



De verzuimcoördinator registreert je 
betermelding in SOMtoday. 
Ben je langer dan een week ziek, dan 
verwachten we dat een ouder/verzorger 
contact opneemt met je coach. 
 
Medisch verlof 
Verlof voor een bezoek aan een medisch 
specialist (huisarts, tandarts, orthodontist, 
etc.) is door ouders/verzorgers aan te 
vragen door middel van een ingevuld 
aanvraagformulier te e-mailen aan de 
verzuimcoördinator.  
 
Verlof in het kader van LOB 
Verlof in verband met oriënterend bezoek 
aan een instelling voor vervolgonderwijs, 
sollicitatiegesprek of selectieonderzoek 
kan door de leerling en ouders/verzorgers 
worden aangevraagd door middel van een 
ingevuld aanvraagformulier te e-mailen 
aan de verzuimcoördinator.  
 
Bijzonder verlof en vakantieverlof 
Bijzonder verlof of vakantieverlof aan 
leerlingen wordt, op schriftelijk verzoek van 
ouders, - d.m.v. een volledig ingevuld 
aanvraagformulier - (mogelijk en) alleen 
verleend  door de directie.   Het formulier 

wordt tijdig (liefst 8 weken voorafgaan aan 
het verlof) ingeleverd bij de 
verzuimcoördinator (idbruine@pj.nl). De 
directie toetst de aanvraag aan de wet op 
de leerplicht en stemt af met de 
leerplichtambtenaar. 
 
Het is slechts in een zeer beperkt aantal 
situaties mogelijk om bijzonder- of 
vakantieverlof te verlenen. De wettelijke 
regeling is na te lezen op de site van de 
Rijksoverheid.  
 
Het aanvraagformulier voor verlof is op 
onze website te downloaden. 
 
Onze verzuimcoördinator, Irma de Bruine, 
is iedere werkdag telefonisch te bereiken 
tussen 08.00 en 13.15 uur op 0511- 
451216 en per email via idbruine@pj.nl. 
 
 

Communityweek@!K 
De week voor de kerstvakantie staat 
volgens goede !K-traditie in het teken van 
Community-activiteiten. Het is een week 
waarin we volop aan de slag gaan met 
elkaar, voor elkaar en voor anderen. Die 
traditie zetten we ook voort in de Campus 



Kollum. De Communityweek staat bol van 
de festiviteiten, ook rondom 
loopbaanoriëntatie, profielwerkstukken, de 
Arts eXpression, een door de leerlingen 
georganiseerde kerstmarkt en natuurlijk 
het altijd spetterende kerstgala.  

 
Leerlingen kiezen een eigen Community-
opdracht en gaan gezamenlijk onder 
leiding van een teamlid, en/of een extern 
deskundige en een bovenbouwleerling aan 
de slag met een zinvolle opdracht die in het 
teken staat van allerlei vaardigheden en 
burgerschapscompetenties. Mogelijke 
opbrengsten van de Communityweek 

komen ten goede aan een goed doel. Deze 
keer is door de leerlingen gekozen voor 
World Servants.  De organisatie van deze 
Communityweek was vanuit Interesse-
werktijd mede in handen van onze 
leerlingen Hedwich de Bruin en Annenynke 
de Boer.  
Hedwich en Annenynke gaan deze zomer 
met World Servants op reis naar Zambia om 
daar samen met en voor de lokale bevolking 
een aantal klaslokalen te bouwen. Ze 
nemen de opbrengsten van onze 
Communityweek mee naar dit project.  

 
 

 
Een week hard en vooral gezellig en creatief 
met elkaar samenwerken voor World 
Servants: wát een resultaat heeft dat 
opgeleverd! De eindstand is dik 1000 euro. 
Dank voor ieders inzet deze week en dank 
aan alle familie, buren en andere 
belangstellenden voor de komst naar onze 
kerstmarkt. En natuurlijk dikke dank jullie 
wel Hedwich en Annenynke, voor het 
organiseren van deze toffe 
Communityweek! We wensen jullie veel 
succes deze zomer en zijn blij dat wij van 
!K een klein financieel steentje mogen 
bijdragen aan het bouwen van een pracht 
van een school in Zambia! 



Profielwerkstukpresentaties@!K 
Het profielwerkstuk is een praktische 
opdracht voor leerlingen in het laatste 
leerjaar van het vmbo, havo en vwo die als 
een zogenoemde '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     bijvoorbeeld het  

opzetten van een onderzoek, 
experimenteren, analyseren, beschrijven en 
presenteren geoefend.  

 
Maandagavondavond 16 december 
presenteerden examenleerlingen van 
!mpulse Kollum vol trots hun 
profielwerkstuk. Een kleine greep uit de 12 
onderzoeksonderwerpen: Het ecosysteem 
op Mars, De ontwikkeling van een kind, 
Microplastics en algen, Antisociale 
gedragsstoornis bij kinderen, Tweede 
Wereld Oorlog: de slag om de afsluitdijk en 
Kinderen in een asielzoekerscentrum. 
 
In de zomer van 2019 mochten leerlingen 
hun eigen interesses en vraagstukken 
koppelen aan vakken. Hier vloeiden 
interessante thema’s en vragen uit, die 
werden beantwoord na een uitgebreid 
onderzoek. Zo waren er leerlingen die een 

experiment uitgevoerd hebben met eigen 
aandelen en andere leerlingen kregen een 
uitgebreide rondleiding bij het 
asielzoekerscentrum te Drachten. Door 
middel van praktijkonderzoek, 
literatuuronderzoek en interviews zijn de 
leerlingen op interessante antwoorden op 
de door hun gestelde hoofdvraag van hun 
onderzoek gekomen. Ze hebben 
gezamenlijk dan ook flink wat uren werk in 
het onderzoek gestoken.  

 
De leerlingen presenteerden aan de hand 
van mooie PowerPoints, flimpjes, foto’s en 
andere materialen  de onderzoeks-
resultaten aan ouders, broertjes en zusjes, 
oma’s en opa’s, medeleerlingen, oud-
leerlingen en teamleden van !K. 
 
Goed gedaan eindexamenleerlingen! We 
zijn trots op jullie. En wat fijn dat er zoveel 
belangstelling was. Dat doet goed! 



LOB@!K 
Voor leerjaar 3 stond de Communityweek 
in het teken van loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding, zodat er na de kerstvakantie 
door leerlingen weloverwogen een profiel 
gekozen kon worden.  
 
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En welke 
plek neem ik in deze maatschappij in?  
 
Dat zijn onder andere vragen waar onze 
leerlingen concreet mee bezig gingen 
tijdens de komende Communityweek.  
Op 16 en 17 december hebben we 
motivatiecoaches van het gespecialiseerde 
bedrijf Motivatiekompas uitgenodigd om 
met onze leerlingen via een passend en 
motiverend programma aan de slag te gaan 
met een drijfveren- en talentenonderzoek, 

waarbij onderstaande vragen centraal 
stonden: 
• Weet je wat je motiveert? 
• Weet je waar je echt blij van wordt? 
• Weet je wat je later wilt doen? 
• Waar kom je elke dag je bed voor uit? 
• Weet je wat je talenten zijn? 
• Weet je welke opleiding bij je past? 
 
Op 18 en 19 december liepen de leerlingen 
van leerjaar 3 stage op een zelfgekozen 
plek, passend bij hun drijfveren en 
talenten.  Meer weten? Check deze link: 
https://www.motivatiekompas.nl. 
 

Sportdagen @CK 
Op donderdag 12 december stond alweer 
de tweede gezamenlijke (!K & LCK) 
sportdag van dit schooljaar op het 
programma. Deze sportdag stond voor 
leerjaar 1 en 2 in het teken van een 
unihockey of floorbal; een spel van 
snelheid, behendigheid en samenspel. En 
dat is precies wat we zagen in de van der 
Bijhal.  
 
De leerlingen van de sportklas van het 
Lauwers College Kollum hielpen met de 
organisatie van het toernooi. En we kunnen 



niet anders zeggen dan: “top gedaan!”. Op 
donderdag 6 februari kwamen de leerlingen 
van leerjaar 3 en hoger van beide scholen 
sportief in actie tijdens een volleybal- en 
basketbaltoernooi. 
 
Het ging er super fanatiek en flink sportief 
aan toe tijdens beide toernooien, kijk maar! 
 

Paarse vrijdag @CK 
 

Paarse vrijdag wordt landelijk gehouden op 
vrijdag 13 december. Leerlingen en 
teamleden van de Campus Kollum werden 
uitgenodigd om op deze dag in paarse 

kleding naar school te komen om op deze 
manier te laten zien dat de Campus Kollum 
een plek is waar iedereen mag zijn wie hij 
of zij is. Het maakt niet uit of je homo, 
hetero, lesbo, bi of in dubio bent.  
 
Samen met het Lauwers College Kollum 
steunen we het initiatief het COC’s Gay-
Straight Alliance Netwerk dat Paarse 
Vrijdag organiseert.  En dat alles leverde 
ook nog eens mooie plaatjes op 
 
 

DNALAB @!K 
Dinsdag 28 januari kwamen een aantal 
biologiestudenten van de Universiteit 
Leiden naar de Campus Kollum. Zij voerden 
hier samen met leerlingen van Piter Jelles 
!mpulse Kollum een bijzonder en biologisch 
DNA-practicum uit. ‘Zo leren de leerlingen 
niet alleen de theorie uit hun lesboeken, 
maar ervaren ze het ook in de praktijk! Dat 
m aakt de lessen een stuk betekenisvoller. 
Een mooi voorbeeld van hoe wij ons 
onderwijs vormgeven op !mpulse Kollum.’ 
aldus Remco van der Leeuw (docent 
biologie op !mpulse Kollum).  
De leerlingen uit klas 4 havo en vwo hebben 
zich al een aantal lessen beziggehouden 

met het fascinerende onderwerp DNA. Er 
zijn boeken bestudeerd en ook is er een 
deel van de documentaireserie ‘Unnatural 
Selection’ bekeken en besproken.  
 
Verschillende onderwerpen en veel nieuwe 
ontdekkingen, zoals de ontdekking van 
beroemde ‘CRISPR-Cas’ met zijn 
behoorlijke consequenties voor de 
toekomst, werden uitgebreid besproken. 
Ook de commotie eind 2018 rondom de 
Chinese wetenschapper He Jiankui, die 
ervoor zorgde dat twee genetisch 
gemodificeerde baby’s (Lulu en Nana) ter 
wereld kwamen, bleef niet onbesproken.   

Dinsdagmiddag werd de kennis in de 
praktijk gebracht onder leiding van 
studenten van de Universiteit Leiden die op 



de Campus Kollum kwamen om de 
leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met 
deze geavanceerde technieken en actuele 
onderwerpen uit het hedendaagse 
wetenschappelijk onderzoek, zoals: het 
maken van eiwitkristallen, onderzoek doen 
naar DNA en onderzoek gedaan naar 
kankercellen. 

Zo. Dat was een flink interessant middagje 
biologie! 

 

 

Voortgangsbespreking @!K 
Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo 
goed mogelijk in beeld hebben en zo snel 
mogelijk kunnen ondersteunen wanneer er 
iets aan de hand is, organiseren we per 
schooljaar een aantal bijeenkomsten waar 
we met het team leerlingen bespreken.  
Zo vindt er in periode 2 en 3 een 
voortgangsbespreking plaats.  
 
 
De tweede voortgangsbespreking stond 
gepland op vrijdag 14 februari. Er is door 
het team gekeken naar de voortgang, de 
ontwikkeling en de resultaten van alle 
leerlingen. Het team analyseert met welke 
leerlingen het goed gaat en over welke 
leerlingen afspraken moeten worden 
gemaakt. In dat laatste geval werden 
ouders/verzorgers en leerling door de 
coach uitgenodigd voor een gesprek op 
dinsdag 3 maart.  
 
In de Kringen zijn de 10-
minutengesprekken met onze leerlingen 
voorbereid. We vroegen ook aan het de 
thuisfront deze 10-minutengesprekken 
samen voor te bereiden. Vragen die tijdens 
deze gesprekken aan de orde kwamen zijn:  

- Ben je tevreden over je resultaten tot nu 
toe? Waarom wel/niet? 

- Voldoe je aan de overgangsnorm? 
- Als je niet tevreden bent met je 

resultaten, wat ga je daaraan doen? Wat 
is jouw plan van aanpak? 

- Hoe geef jij invulling aan Flextijd? En aan 
KWT? 

- Welke afspraken heb je gemaakt met je 
coach en/of vakdocenten? 

 
Alle ouders/verzorgers en leerlingen zijn 
na de voortgangsbespreking, op 
dinsdagavond 3 maart,  in de gelegenheid 
gesteld om met de coach in gesprek te gaan 
over de voortgang. Wat fijn dat jullie 
hiervan gebruik hebben gemaakt! We kijken 
terug op een constructieve middag en 
avond! 



 
Reanimatieonderwijs @!K  

 
Naast een diploma op het juiste niveau wil 
!mpulse Kollum de leerlingen ook tools in 
handen geven om op sociaal en 
maatschappelijk gebied het beste uit 
zichzelf, maar ook uit anderen, te halen en 
een bijdrage te leveren aan een veilige 
school en omgeving. Daarom is onze 
school een aantal jaren geleden begonnen 
om álle leerlingen en teamleden te leren 
reanimeren. We hebben hiertoe een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
de Hartstichting.  

 
De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, 
het lesprogramma van de Hartstichting, 
hoe ze borstcompressies kunnen 
toepassen, mond-op-mond-beademing 
kunnen geven en een AED kunnen 
gebruiken. De reanimatielessen worden 
Kollum. Zij hebben een cursus tot 
reanimatie-instructeur gevolgd. Deze 
cursus is gecertificeerd door de 
Nederlandse Reanimatie Raad. 
 
Aan het einde van de cursus ontvangt de 
leerling een certificaat van de Hartstichting.  
 
Deze wordt ook opgenomen in het 
‘plusdocument’ of ‘portfolio’, de plek om 
geleerde vaardigheden aan te kunnen 
tonen die buiten het reguliere 
vakkenaanbod vallen. We zorgen ervoor dat 
leerlingen niet eenmalig leren reanimeren, 
maar dat deze vaardigheid tenminste 
eenmaal per jaar herhaald wordt. 
 
In de week voor de voorjaarsvakantie stond 
de herhalingscursus voor leerjaar 3 op het 
program. In de loop van het jaar zullen alle 
leerlingen reanimatietraining  
volgen.  

 
Kwaliteitsonderzoeken @!K  

De kwaliteit van ons onderwijs is en blijft 
een speerpunt op !mpulse Kollum. Daarom 
zijn wij – net als alle scholen van Piter Jelles 
– aangesloten bij Kwaliteitscholen. 
Kwaliteitscholen is een integraal systeem 
voor onder andere kwaliteitszorg en interne 
en externe communicatie. Jaarlijks nodigen 
wij leerlingen, team en thuisfronten uit om 
ons via de digitale kwaliteitsonderzoeken 
via Kwaliteitscholen feedback te geven op 
de wijze waarop wij op !mpulse Kollum 
vorm geven aan ons onderwijs en de 
organisatie daarvan.  

 
Feedback leerling – docent en teamleden 
In de loop van het jaar geven al onze 
leerlingen middels een onderzoek van 
Kwaliteitssholen feedback op onze 



docenten en andere teamleden. Van deze 
feedback worden rapportages gemaakt die 
gedeeld en besproken worden met het 
docententeam en zijn input voor het nog 
verder ontwikkelen van ons team en onze 
lessen. 
 
Tevredenheidonderzoek leerlingen 
Na de voorjaarsvakantie nemen we onder al 
onze leerlingen een algmeen 
tevredenheids-onderzoek af. De uitkomst 
hiervan wordt door de coach samen met de 
leerlingen geanalyseerd. De analyses van 
deze onderzoeken worden meegenomen in 
de ontwikkelplannen van de school.  

 
Tevredenheidsonderzoek 
ouders/verzorgers  
We willen ook ouders/verzorgers van harte 
uitnodigen om de vragenlijst voor ons in te 
vullen en ons te voorzien van waardevolle 

feedback. Ook jullie mening is voor ons erg 
belangrijk! Binnenkort ontvangen jullie 
hierover een e-mail met meer informatie. 
 

Open Dag @!K 
Donderdag 30 januari stonden de deuren 
van Piter Jelles !mpulse te Kollum open voor 
toekomstige brugklassers. Op onze druk 
bezochte Open Avond 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 samen grondig voorbereid 
en stonden klaar om onze prachtige school 
met trots aan de massaal toegestroomde 
bezoekers te presenteren.   
 
Enthousiaste leerlingen verzorgden een 
kekke rondleiding – oh, wat deden ze dat 
goed! -  door onze Campus. In alle ruimtes 
gaven teamleden samen met leerlingen 
uitleg over de inhoud van de vakken en 
leergebieden en konden bezoekers korte, 
actieve en typische !K-lessen bijwonen en 
werden ze uitgedaagd codes te kraken, 
formules te ontrafelen te goochelen met 
woorden en te proeven aan het ‘Crazy Lab’. 
Ook maakten de bezoekers kennis met 
onze herstelgerichte manier van werken en 
andere school specifieke onderdelen zoals, 
Setting, Community, Flex en Kring.   
 



Wat fijn dat er zoveel belangstelling is voor 
onze school! Wat fijn dat we zoveel 
positieve geluiden hoorden. Dat doet ons 
@!K goed! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warmetruiendag @CK 
Vrijdag 7 februari was het 
‘Warmetruiendag’, een initiatief van het 
Klimaatverbond Nederland, en Campus 
Kollum deed daar actief aan mee. ‘Verwarm 
jezelf, niet de wereld’ is het motto van de 
dag waar elk jaar weer honderdduizenden 
Nederlanders zich actief voor aanmelden. 
De scholen van de Campus, Piter Jelles 
!mpulse Kollum en het Lauwers College 
hebben vanuit hun visie op onderwijs 
duurzaamheid hoog in het vaandel. 

  
Ook met de bouw van de Campus is hier 
rekening mee gehouden. Dus zetten we de 
kachel in de Campus op 7 februari een paar 
graden lager. Naast het lager zetten van de 
kachel en het dragen van een warme trui, 
werd ook in de lessen aandacht besteed aan 
energiebesparing en de verandering van 

het klimaat. Leerlingen denken hierbij na 
over wat zij in het klein kunnen doen om 
hieraan een bijdrage te leveren.  
 
De klimaatverandering is één van de 
grootste maatschappelijke problemen van 
deze tijd. Vanuit onze visie op onderwijs is 
het vanzelfsprekend dat we aan dit soort 
issues aandacht besteden. Dit geldt zowel 
voor het Lauwers College als voor onze 
school. Dit kan door het groots aan te 
pakken, maar wat het beste werkt is het 
meenemen van onze leerlingen in wat hun 
rol is en wat zij kunnen doen als het gaat 
om energiebesparing en het verbeteren van 
het klimaat.  

 



De Warmetruiendag is wat ons betreft een 
extra moment om leerlingen bewust te 
maken van kleine stappen -namelijk de 
kachel omlaag zetten en het aantrekken 
van een lekkere dikke trui- die je zelf kunt 
zetten om een bijdrage te leveren aan een 
groot thema als het klimaat. 
 
Een fotograaf van de Leeuwarder Courant 
kwam zelfs een plaatje schieten van onze 
leerlingen in warme trui en in de LC van 8 
februari werd daarbij een artikel 
gepubliceerd.  

 
KOLLUM  
Eigenlijk is het gewoon één grote warme 
trui, dat nieuwe schoolgebouw in Kollum, 
de campus. Ook daar was het gisteren 
Warmetruiendag, een initiatief van het 
Klimaatverbond Nederland. Leerlingen en 
docenten werden opgeroepen om in een 
warme trui naar school te komen, zodat de 

thermostaat een paar graden lager kon. 
,,Dat hebben we donderdag al gedaan’’, 
zegt directeur Bea Kroeze. Het goed 
geïsoleerde gloednieuwe gebouw zou wel 
even nodig hebben om af te koelen, was de 
gedachte. En inderdaad, pas gisterochtend 
werd het merkbaar koeler in het gebouw, al 
waren de temperaturen nog steeds 
aangenaam.  
 
Op de foto (vlnr) Amerins van der Veen, 
Mariska van Gennip en Femke Wielstra. 
FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN 
LC 8 februari 2020 
 

!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.  
 
Een flink staaltje meerwaarde dus! 
 

 
Op donderdag 19 maart 2020 vindt de Arts 
eXpression plaats in De Harmonie in 
Leeuwarden. Wederom in de grote 
(AEGON)zaal. Tijdens deze spetterende 
avond vol talent worden prijzen voor 
podiumkunst en beeldende kunst 
uitgereikt. Het thema van dit jaar is: 
Letteren. 



Expositie Beeldende Kunst  
Voorafgaand aan 19 maart is er voor het 
onderdeel beeldende kunst een 
tentoonstelling. Deze dient als halve finale 
voor het onderdeel beeldende kunst. De 
opening van de tentoonstelling was op 
donderdag 27 februari om 16 in DBieb in de 
Blokhuispoort. De expositie toont de 25 
beste kunstwerken die gemaakt zijn door 
de leerlingen van Piter Jelles. Een vakjury 
kiest hieruit de 6 beste kunstwerken. Deze 
gaan door naar de finale van de Arts 
eXpression op donderdag 19 maart.  
 

Eind januari vonden op !K de voorrondes 
plaats voor deze Arts eXpression beelden. 
Alle leerlingen stemden op hun favoriete 
werk. En we blijven het zeggen. Wát een 
talent op !mpulse Kollum!We zijn super 
trots dat de prachtige werken van Jens, 
Marieke en Femke en Klasina zijn 
uitgekozen en tijdens deze tentoonstelling 
zijn te bewonderen.  

 

 
DBieb is vrij toegankelijk en de 
kunstwerken pronken er tot en met 12 
maart. Komt dat zien! 
 
Kaartverkoop Arts eXpression  
De kaartverkoop voor de Arts eXpression is 
gestart. Voor de grote avond in De 
Harmonie op 19 maart kun je dus nu je 
entreebewijzen bestellen via 
www.piterjelles.nl/artsexpression. De 
kaarten kosten 2,50 euro per stuk.  
 
En ook hier geldt: komt dat zien!  



Dalton Dokkum  &!K 
De lokale en regionale media besteedden 
aandacht aan de samenwerking tussen de 
Piter Jelles scholen Dalton Dok  
kum en !mpulse Kollum. 
 
We delen – met enige trots – dit interview 
graag met jullie. 
 
Ruimer aanbod voor havo-leerlingen 
Dalton Dokkum en havo- en vwo-
leerlingen !mpulse Kollum 

 
DOKKUM/KOLLUM - De succesvolle 
samenwerking tussen Dalton Dokkum en 
!mpulse Kollum wordt verder uitgebouwd. 
De havo-leerlingen van beide middelbare 
scholen krijgen de mogelijkheid examen te 
doen in een nog groter aantal keuzevakken. 

,,Met het bredere pallet kunnen we nóg 
beter inspelen op de ontwikkeling van de 
talenten van onze leerlingen.” 
 
De uitbreiding van het aanbod keuzevakken 
waarin de leerlingen van beide scholen 
straks ook een diploma kunnen halen, 
omvat een viertal studierichtingen. Muziek, 
Spaans, drama en bewegen, sport en 
maatschappij (BSM) worden toegevoegd 
aan de lijst met examenvakken. ,,Wij 
bouwen verder aan aantrekkelijk, eigentijds 
en goed onderwijs”, aldus de directeuren 
Sipke Saakstra (Dalton Dokkum) en Bea 
Kroeze (!mpulse Kollum) over de nieuwe 
stap. 
 
Sinds de zomer van 2018 werken Dalton 
Dokkum en !mpulse Kollum - beide 
onderdeel van scholengemeenschap Piter 
Jelles - samen in de havo-bovenbouw. In 
dat jaar ging eerstgenoemde school van 
start met het aanbieden van havo voor de 
bovenbouw. Om de nodige body en een 
meerwaarde te creëren, ging de Dokkumer 
school om tafel met !mpulse Kollum. Hier is 
het al vanaf 2006 mogelijk een volledige 
havo-opleiding te volgen.  
 

Door tal van overeenkomsten op diverse 
vlakken zou een samenwerking zeker 
mooie vruchten gaan afwerpen, zo was de 
inschatting. ,,Onze scholen lijken op elkaar. 
Er is sprake van kleinschaligheid, een 
vergelijkbaar pedagogisch klimaat, er zijn 
korte lijnen en een sterke betrokkenheid 
van docenten, leerlingen en 
ouders/verzorgers. Ook zijn de resultaten 
goed.” Daarnaast gingen Dalton Dokkum en 
!mpulse Kollum onbevangen met elkaar in 
zee, zonder allerhande apen en beren op 
het samenwerkingspad te zien. ,,De insteek 
was: we gaan het doen, dit kúnnen wij.” 



Anderhalf jaar later blijkt die gedachte niet 
verkeerd te zijn geweest. Integendeel. De 
havo-samenwerking gaat crescendo. 
Dagelijks volgen havo-leerlingen van 
Dalton Dokkum kunstvakken, scheikunde, 
natuurkunde, biologie en bedrijfseconomie 
op de Campus Kollum, het gloednieuwe 
onderkomen van !mpulse Kollum. De 
scholieren worden vervoerd met een busje, 
dat op een dag twee keer heen en weer 
rijdt.  
 
De kinderen van beide scholen kunnen 
uitstekend uit de voeten met de 
samenwerking. Ze zijn enthousiast, weten 
Saakstra en Kroeze. ,,Onze leerlingen hoor 
je niet. Het is normaal; ze vinden het geen 
probleem om op de andere school te zijn”, 
aldus Saakstra. Kroeze stelt dat de 
‘Kollumer havo- en vwo-scholieren’ het 
heel erg leuk vinden dat ze les krijgen met 
leeftijdsgenoten uit Dokkum. ,,Bij de 
keuzevakken zijn onze klassen van circa 
tien naar een kleine twintig leerlingen 
gegaan. Wat een gezelligheid. Dit gaan we 
niet meer terugdraaien.” Sterker nog, het is 
de bedoeling dat komend cursusjaar ook 
bovenbouwleerlingen van Kollum richting 
Dokkum gaan voor het volgen van lessen. 

Daarbij gaat het om de keuzevakken 
muziek, drama en BSM. 
Het zoeken van de verbinding heeft behalve 
voor de scholieren ook voor de docenten 
een enorme meerwaarde opgeleverd. ,,De 
collega’s leren veel van elkaar. Er is volop 
uitwisseling van knowhow.” De culturen van 
Dalton Dokkum en !mpulse Kollum sluiten 
goed op elkaar aan, aldus Saakstra en 
Kroeze. ,,Er komt veel positieve energie en 
inspiratie vrij. Met elkaar doen we mooie 
dingen.”  

 
De uitbreiding met havo-bovenbouw heeft 
bij Dalton Dokkum ook geleid tot een 
grotere instroom van leerlingen. Deze 
leerrichting groeide met maar liefst vijftig 
procent. Saakstra: ,,We hadden niet durven 

inschatten dat het zo goed zou uitpakken. 
Alle lof voor de teams en de 
leerlingen.”Ondanks al krimpprognoses 
voor de regio Noordoost-Friesland maakte 
de Dokkumer school in de afgelopen vier 
jaar sowieso een flinke groei door van 
tweehonderd leerlingen naar een aantal van 
325. ,,De verwachting is dit aantal 
toeneemt tot 350”, aldus Saakstra over de 
rooskleurige toekomst van Dalton Dokkum 
dat behalve havo ook de leerrichtingen 
vmbo-k+ en vmbo-tl (mavo) in huis heeft. 
Bij !mpulse Kollum - dat naast havo ook 
vwo en vmbo-tl (mavo) aanbiedt - is 
eveneens al langere tijd sprake van een 
stijging van het leerlingenaantal. Voor 
komend cursusjaar is een groei met zo’n 
dertig leerlingen het vooruitzicht. ,,Het 
geeft aan dat we goed bezig zijn en dat het 
onderwijs gewaardeerd wordt”, stellen 
Saakstra en Kroeze. ,,Beide scholen leveren 
maatwerk, nemen de leerlingen serieus en 
geven hen vertrouwen. Deze werkwijze 
werpt z’n vruchten af.” 
 
 
 
 
 



Valentijnsactie @!K 
Een hint naar je geheime liefde, een 
romantisch cadeautje voor je vriend(in), een 
leukigheidje voor een klasgenoot of een 
liefdevol gebaa r richting je favoriete 
teamlid, of niets anders dan een dikke 
prank: achter iedere roos op de Campus 
Kollum zat op 13 februari een verhaal. Weet 
jij al door wie jij bent verrast?  
 
Dank jullie wel ‘Beyoutiful’ voor het 
organiseren van deze hartverwarmende 
Valentijnsactie! 
 

 

Babynieuws @!K 
Op de drempel van het verschijnen van 
deze !mpulsel in onze collega Remco van 
der Leeuw vader geworden van een pracht 
van een dochter Elin Lente.  
Gefeliciteerd Remco & Immie, geniet van 
elkaar! 

 
Lentekriebels @LCK 

Op vrijdagavond 27 maart vindt, volgens 
traditie, het Lentekriebelsfeest van het 
Lauwers College plaats. En hoe leuk; ook 
onze leerlingen zijn uitgenodigd. Wij 
zeggen: hup met de glitters en colors! 

 
Rappen @!K 

Kunst actief meemaken! Leerjaar 3Tvolgde 
een heuse workshop rap. In twee uur is er 
in perfecte samenwerking en onder 
bezielende leiding Rapartiest SRVNT een 
rap geschreven en ten uitvoer gebracht. Dat 
ging lekker 3T, kijk maar!  



 
Goed voorbereid @!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.  

 
Dit 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 aanbod aan Talentenworkshops vind je 
op onze website en in Somtoday. 
 
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 @CK 
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 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.  
 

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 website 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 

 
 
 

Website en social media @!K 
Camera loopt! Stilte op de set? Actie! Begin 
van dit jaar werden er door Videobrouwers 
super toffe beelden geschoten op !mpulse 
Kollum. Waarom? Nou, om een 
promotiefilmpje voor !K te maken! 
Acteurs  
en actrices, dikke dank jullie wel voor het 
meespelen. Wat is het mooi geworden! 

 
Nieuwsgierig? 
Check 'm hier!  
 
 
 



Zet het in je agenda @!K 
Ons jaarrooster is natuurlijk inzichtelijk via 
onze website. Toch willen we graag de 
activiteiten in de komende schoolweken 
met jullie delen.  
Woensdag 5 maart: 4TL bezoekt in het  
kader van LOB het evenement Skills. 
Maandag 9 maart: 4TL op excursie naar de 
dierentuin in Emmen.  
Woensdag 11 maart: Ontwikkeldag team 
!mpulse Kollum. Leerlingen zijn vrij.  
Donderdag 12 maart: Ouderavond 
examenklassen 19.00 – 20.30. 
Maandag 16 t/m maandag 23 maart: 
Settingweek leerjaar 1 en 2, toetsweek 
leerjaar 3 t/m 6 & herhalingscursus 
reanimatie leerjaar 2. 
Woensdag 25 maart: Eindexamenexpositie 
kunst eindexamenklassen 13.00 – 20.30. 
Vrijdag 27 maart: Lentekriebelsfeest 
Lauwers College 20.00 – 24.00. 
Dinsdag 31 maart:  Voortgangsbespreking. 
Leerlingen vrij.  
Donderdag 2 april: ouderavond 
Herstelrecht leerjaar 1 17.00 – 19.30. 
Dinsdag 7 april: Herkansing 
(examenkandidaten, ochtend) /Inhaal P3  
(middag).  

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag. Team en 
leerlingen vrij. 
Maandag 13 april: Paasmaandag. Team en 
leerlingen vrij. 
Dinsdag 14 april: 10-minutengesprekken 
17.00 – 21.00. 
Dinsdag 15 april: Sluiting examendossier 
examenleerlingen. 
Maandag 20 april t/m woensdag 22 april: 
CPE TL Kunst. 
Vrijdag 24 april: Laatste schooldag 
examenleerlingen.  
Vrijdag 24 mei 12.05 uur tot en met 
dinsdag 5 mei: meivakantie. 
 

Corona  &PJ/CK 
OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk 
volgen de richtlijnen van het RIVM en de 
lokale en landelijke overheid betreffende 
het Coronavirus. Voor scholen geldt dat ze 
op dit moment geen extra 
voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen, 
anders dan de gebruikelijke 
hygiënemaatregelen, zie hiervoor: RIVM.   
Voor actuele informatie over het virus 
verwijzen we jullie ook naar deze website. 
 
Zoals wellicht bij jullie bekend, is er 
inmiddels binnen onze scholen-

gemeenschappen een aantal schoolreizen, 
uitwisselingen en excursies afgelast. We 
vinden het belangrijk dat we met een goed 
gevoel op pad kunnen gaan en dat 
thuisfronten hun kind(eren) met een gerust 
gevoel van huis kunnen laten gaan. 
Daarnaast beginnen in toenemende mate 
toeristische trekpleisters te sluiten, 
waardoor ook inhoudelijk in de 
programma’s problemen ontstaan. 
Hierdoor vinden wij het in een aantal 
gevallen onverstandig om een schoolreis, 
uitwisseling of excursie te laten 
plaatsvinden.  

 
We bekijken dit per situatie (bestemming en 
datum waarop de schoolreis, uitwisseling 
of excursie plaatsvindt) en informeren jullie 
hierover.  


