EEN OPLEIDING VOOR
JOUW TOEKOMST!

Haal het beste uit jezelf
!mpulse Kollum is een kleine, veilige school met een fijne sfeer. Iedereen kent
elkaar en je krijgt veel aandacht. Zo ontdek je op een leuke manier wie je bent,
wat je wilt en wat je kan. Dat geeft je het zelfvertrouwen om je talenten verder
te ontwikkelen en alles uit je toekomst te halen.

Samen maken we de school
Op onze school gaan we op een vriendelijke, gelijkwaardige en open manier
met elkaar om. Samen maken we de school en zorgen we ervoor dat je goede
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resultaten haalt. Je leert de vakken die je nodig hebt voor je mavo-, havo- of
vwo-diploma, maar we besteden ook veel aandacht aan (digitale) vaardigheden
en het omgaan met andere mensen.

Doe je eigen ding in Flextijd
Je eigen coach en Kring
We hebben een vaste structuur van lessen. Dit geeft je
ruimte om te ontdekken en jezelf de vraag te stellen: wat
wil je en waarom wil je dat? Je hebt een eigen coach die je
helpt om daar achter te komen. In de Kring bespreek je met

Flextijd

je klas en je coach hoe het met jou gaat, welke uitdagingen

!mpulse Kollum begeleidt jou op weg naar een mavo-,

je hebt en hoe je het beste kunt leren. Je oefent tijdens

havo- of vwo-diploma, maar er is meer! Naast alle bekende

Kring met presenteren, discussiëren en feedback geven en

schoolvakken heb je ook een aantal uren Flextijd in je

ontvangen. Ook is het de plek voor het uitbreiden van je

rooster. In die Flextijd bepaal jij zelf wat je doet. Ga je

digitale skills en om met je coach en klasgenoten te praten

naar een extra les wiskunde om uitleg te krijgen over die

over mediawijsheid en leefstijl. Alles wat jij tijdens Kring

ingewikkelde formule? Kies je voor een stilte-uur om je

doet en leert, verzamel je in je portfolio. Bij je coach kun

voor te bereiden op de toets Frans? Schrijf jij je in voor een

je natuurlijk ook buiten de Kring-uren terecht. De coach

talentenworkshop fotografie, streetdance of ‘Heel !mpulse

is er voor jou, maar ook voor je ouders, zodat ze volop

bakt’? Of zijn de workshops portretschilderen, Zweeds of

betrokken zijn bij jouw ontwikkeling.

toneel meer iets voor jou? Ga je aan de slag met robots,
leer je graag programmeren of experimenteer jij liever in
ons laboratorium? Ga je oefenen met de schoolband, wil
je je eigen kleding maken of sleutel je liever aan een auto?
Je hebt vast dingen die je heel leuk vindt om te doen. Alles
mag en kan op !mpulse Kollum!

“We hebben tijdens
Flextijd alles geleerd over
de geschiedenis die we
tegenkomen in games.
Als we nu samen gamen,
valt ons steeds meer op.”

Doe iets voor een ander tijdens de
‘Community’-weken
• 2 x per jaar werken we een week aan mooie en echte
projecten. Met elkaar, voor elkaar en voor anderen.
• Samen met en begeleid door bijvoorbeeld: het Rode
Kruis, de Voedselbank, de Gemeente, basisscholen en
organisaties, bedrijven en verenigingen uit de regio.
• Je leert organiseren, overleggen, plannen, projectmatig
werken en contacten leggen met mensen buiten de
school.
• Voorbeelden: een sponsorloop organiseren, computer
les geven aan ouderen, meubels op ons plein restylen
met een graffiti-kunstenaar, samen met de Gemeente
plannen maken voor de herinrichting van het park.
• Tijdens Community kun je jouw talenten ontwikkelen
en je oriënteren op verschillende beroepen, ook door
stage te lopen bij bedrijven en instellingen die jou

“Tijdens Community leer je
dat je veel kunt betekenen
voor mensen in je omgeving.”

aanspreken.

Leer vanuit je eigen passie
en interesse in onze ‘Setting’-weken
• 4 x per jaar een week leren vanuit je passie en interesse.
• In groepen werken aan een onderzoeksproject.
• Interessante workshops volgen en ter inspiratie op
excursie gaan.
• Je leert vragen en doelen opstellen, plannen en
organiseren, uitvoeren, presenteren en reflecteren.
• Voorbeelden: het maken en uitvoeren van een theater
voorstelling, het ontwerpen en bouwen van een
maquette, het organiseren van een sporttoernooi of het
ontwikkelen van een website.

“Setting is voor mij altijd het
hoogtepunt van het jaar: we
hebben de vorige keer zelf een
raket ontworpen, gebouwd en
gelanceerd.”

Laat je persoonlijke
ontwikkeling zien

Campus Kollum
Super blij zijn we met onze plek in de nieuwe Campus
Kollum. Het is een licht en transparant gebouw met

Je persoonlijke ontwikkeling in beeld

een fijne bibliotheek, goede theorielokalen, allerlei
mooie leer-en werkplekken, fijne atelierruimtes,

Om te laten zien wat je allemaal leert, doet en kunt, werk

goed uitgeruste praktijkruimtes, een tof sciencelab,

je aan een digitaal portfolio. Met de foto’s, filmpjes en

een grootse theaterzaal en volop ruimte rondom het

verhalen die je daarin verzamelt, heb je aan het eind van

gebouw. Kortom: een hele fijne plek om samen te

je schoolcarrière een prachtig overzicht opgebouwd van

wonen, te werken en te leren met elkaar als !mpulse

jouw persoonlijke ontwikkeling. En dat gaat veel verder

Kollum én met de bibliotheek, gemeenschapscentrum

dan je diploma! Wat laat je zien in je portfolio?

De Colle en het Lauwers College.

• Jouw bijdrage aan de organisatie van een sporttoernooi.
• De raket die je bouwde en lanceerde tijdens Setting.
• Het regelen van een excursie voor jouw klas naar een
Waddeneiland of de buitenlandreis naar Lissabon.
• De manier waarop jij het kerstgala hebt georganiseerd.
• De theaterstukken en concerten die je hebt bezocht.
• Je optreden in de schoolband.
• Het behalen van het reanimatiecertificaat.
• De workshop die je gaf aan je klas over het werken met
robotica.
• Jouw werk als lid van de leerlingenraad.
• De workshops die je gevolgd hebt voor Flextijd.
• De vlog en het kunstwerk dat je voor de Arts
eXpression hebt gemaakt.

Kom bij ons langs!
Er valt zoveel leuks en moois over !mpulse Kollum te vertellen!
Kom je bij ons langs om meer te zien, te horen en de sfeer te proeven?
• Doemiddagen voor groep 8 (en groep 7):
woensdag 11 november en donderdag 19 november 2020
van 12.30 uur tot 15.00 uur
• Online, interactieve informatieavonden voor ouders/verzorgers:
Begin december. Kijk voor de actuele informatie op onze website.
• Open Dag:
donderdag 4 februari 2021 van 18.30 uur tot 21.00 uur
Kom je langs tijdens een Doemiddag? Heb je interesse in de online
voorlichting? Leuk! Geef je op via onze website!

mavo, havo, vwo
Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum
tel: (0511) 45 12 16
e-mail: impulsekollum@pj.nl

Meer info?
www.impulsekollum.piterjelles.nl
Instagram: piterjellesimpulsekollum

!mpulse Kollum is onderdeel van Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles

