
 
 
Kollum, 29 januari 2021 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
De weken online leren en werken @!K tijdens deze lockdown razen aan ons voorbij; dit was 
alweer week 4. We doen met z’n allen – leerlingen, team en thuisfronten -  meer dan ons 
best om er iets van de maken. En dat doen we echt heel goed. Toch merken we zo 
langzamerhand wel dat de rek er wat uit raakt. We kijken uit naar de aangekondigde 
persconferentie en hopen dat de minister aankondigt dat onze school snel weer open mag 
voor al onze leerlingen.  
 
Wat lijkt het ons fijn om onze leerlingen weer live te zien, te spreken, te sparren over 
vakinhoud en te filosoferen over toekomstplannen, ervaringen uit te wisselen over de 
lockdown, vooruit te kijken richting profielkeuze, examens & vervolgopleiding en mooie 
gesprekken te voeren over alles wat er bij ons allen speelt en leeft. Want daar doen we het 
voor op !mpuse Kolum. Hopen jullie met ons mee? 
 
De afgelopen week zijn er door het kabinet geen extra of andere maatregelen voor scholen 
afgekondigd. Dat betekent dat we het online leren en werken @!K voortzetten op de manier 
waarop we dat de afgelopen week deden. Er is dan ook weinig nieuws dat we met jullie 
kunnen delen. Immers, inmiddels is onze manier van online leren en werken bij jullie wel 
bekend. En we blijven het zeggen: heb je vragen? Loop je ergens tegenaan? Zit je ergens 
mee? Neem contact op met je coach! 
 
Havo-afdeling !mpulse Kollum beste havo van Friesland 
Vorige week kondigden we al aan dat de havo van !mpulse Kollum in het scholenonderzoek 
van Elsevier Weekblad (EW) is uitgeroepen tot de beste havo van Friesland en het predicaat 
‘goed’ krijgt. 
 
De pers heeft dit heugelijke feit opgepikt. We delen de berichtgeving die op dit onderwerp in 
verschillende regionale media verscheen graag met jullie. 
 
 

!mpulse Kollum, OSG Piter Jelles, uitgeroepen tot beste havo-
school van Friesland 

 
De havo van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, is (in januari 2021) 
door Elsevier uitgeroepen tot de beste havo van Friesland. Elsevier onderzoekt 
jaarlijks de kwaliteit van het voortgezet onderwijs (VO) en vergelijkt alle scholen 
in Nederland. Op basis daarvan worden de beste scholen per provincie 
bekendgemaakt. Dit jaar werden er in totaal 3082 afdelingen (vmbo, havo of vwo 
op een school) beoordeeld, waarbij !mpulse Kollum als allerbeste havo van 
Friesland uit de bus kwam. Elsevier beoordeelt op basis van de prestaties van 
leerlingen. Er wordt gekeken naar -onder andere- examencijfers en of een 
leerling het niveau waarop het binnenkomt in klas 1 behoudt of juist hoger of 
lager is gaan presteren. 



 
 
 
 
Bea Kroeze, directeur van !mpulse Kollum, is “supertrots!”. “Ik ben supertrots op het team 
van docenten en andere teamleden natuurlijk op onze leerlingen, want met elkaar maken 
we de school. Natuurlijk weten we dat we goede opleidingen aanbieden op onze school; 
dit zien we terug in de prestaties van leerlingen en aan bijvoorbeeld het slagingspercentage 
van 100% bij de eindexamenklassen de afgelopen jaren. Toch is het ontzettend leuk om 
op basis van een onafhankelijk onderzoek als dat van Elsevier dit ook terug te krijgen en 
uitgeroepen te worden tot de beste havo van de hele provincie.” 
 
Succes door stimuleren persoonlijke ontwikkeling 
Elsevier beoordeelt op harde criteria als prestaties en opbrengsten, maar om te zorgen dat 
leerlingen die goede prestaties kunnen leveren is een fijne schoolomgeving noodzakelijk, 
aldus Kroeze: “Ik ben ervan overtuigd dat een combinatie van goede vaklessen, 
uitdagende projecten, maar vooral verbinding met de leerlingen door middel van coaching 

en persoonlijk contact de juiste mix zijn 
voor ons succes. Een school zijn met 
goede opbrengsten is mooi, maar op 
!mpulse Kollum leer je veel meer. De 
persoonlijke ontwikkeling die niet op het 
diploma staat, maar wel van wezenlijk 
belang is voor groei bij leerlingen en 
daarmee voor het behalen van mooie 
resultaten, is vele malen belangrijker. 
Elkaar goed kennen, een gemeenschap 
vormen, leerlingen op maat kunnen 
bedienen en zorgen dat ze zich 
thuisvoelen door écht contact te maken, 
zijn dingen waar ik nog meer trots op 
ben dan op de prestaties op zich. Juist 
in de huidige tijd van corona-
maatregelen, online onderwijs en fysiek 
op afstand zijn, blijkt op onze school 
nog eens extra hoe waardevol die basis 
is en hoe nauw betrokken en ‘dichtbij’ 
we eigenlijk zijn als team, leerlingen en 
ouders.” 

 
Tot slot 
Dit was ‘m dan, zoals je ziet een korte update deze week. Volgende week hopen we jullie te 
kunnen informeren over de periode na 8 februari. Stay tuned! 
 
Heb een goed weekend. 
Rust lekker uit. Pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond! 
 
Groet van Bea, namens het team van !mpulse Kollum  


