
 
Kollum, 2 juli 2021 
 
Betreft: start schooljaar 2021-2022 
 
Hallo allemaal!  
 
Wat is dit – in veel opzichten - bizarre schooljaar weer voorbijgeraasd hè?! Nog heel eventjes 
en dan is het zomervakantie! En wat ontzettend fijn om te weten dat we volgend schooljaar 
weer ‘gewoon’ met z’n allen naar school kunnen. We kijken er enorm naar uit om jullie 
allemaal weer te zien op !K! 

 
Voordat jij je sup van zolder haalt, kijkt of alle dopjes nog wel in je roze flamingo zitten, je 
backpack gaat pakken, je hangmat tussen de bomen hangt, je insmeert met zonnebrand en 
je zonnebril op je neus zet… is het handig om onderstaande informatie over de start van het 
nieuwe schooljaar op !mpulse Kollum nog even goed door te lezen en dat geldt ook voor je 
ouders/verzorgers. 
 
Aanvang schooljaar 2021-2022 – Campus Kollum  
De komende tijd zet het team van !mpulse Kollum alles op alles om schooljaar 2021-2022 
tot in de puntjes voor te bereiden. Het team sluit dit schooljaar af met een teamweek en 
start maandag 23 augustus en 24 augustus met teamdagen. Alle leerlingen zijn op 23 en 24 
augustus nog vrij.   
 
Start schooljaar  
Het schooljaar start op woensdag 25 augustus. De eerste dagen van het schooljaar staan in 
het teken van verschillende introductie-activiteiten passend bij je leerjaar. Op woensdag 
starten we om 12.30 uur. De eindtijd op de eerste dag is nog niet bekend maar zal uiterlijk 
om 16.00 uur zijn. Het rooster voor deze introductieperiode delen we woensdag 25 
augustus met je. 
 
Wat neem je mee? Een tas met daarin een device, een goed uitgerust etui (zie checklist 
verderop in deze brief) en een boekje, schrift of agenda waar je in kunt schrijven. 
 
 



 
 
 
Start periode 1 
Op maandag 30 augustus starten we periode 1 met het reguliere lesrooster dat je tegen die 
tijd in kunt kijken via SOMtoday. 
 

 
  
Bring your own device 
Op !mpulse Kollum worden in principe alle benodigde lesmaterialen gratis beschikbaar 
gesteld aan onze leerlingen. Je maakt gebruik van lesboeken en digitaal lesmateriaal dat 
door de school betaald wordt. Ook kan iedere leerling gebruik maken van de op school 
aanwezige wifi-verbinding en het door school beschikbaar gestelde Microsoft 365-pakket. 
 
Wij vragen al onze leerlingen een eigen device (laptop of tablet) mee te nemen naar school 
voor de verwerking van de lesstof. Dit gebeurt voornamelijk middels het door de school 
beschikbaar gestelde Microsoft 365-pakket en het internet. We stellen geen andere (hoge 
eisen) aan de aard van dit device. Je device kun je op school in je kluisje opbergen. Een 
kluisje krijg je in een van de eerste weken van het schooljaar. 
 
Piter Jelles biedt de mogelijkheid tot de aanschaf van een laptop. In de brief in de bijlage 
informatie over de mogelijkheid om tegen een gunstige prijs een device aan te schaffen. Mag 
wel, hoeft niet. Je kunt natuurlijk ook een ander eigen device meenemen. 
 
Nieuw account voor elke leerling 
Tijdens de laatste Kring van dit schooljaar krijgt elke leerling een brief met daarin zijn/haar 
nieuwe accountgegevens voor een OVO Fryslân-Noord-account. Dit account vervangt het 
huidige PJ-account. Meer informatie hierover is de vinden in de update van vrijdag 25 juni 
jongstleden. Vergeet niet om vóór 23 juli a.s. het nieuwe account te activeren. 
Werk je op een laptop aangeschaft via Piter Jelles? Dan moet je, nadat je je nieuwe account 
hebt geactiveerd, ook hier een aantal handelingen op uitvoeren om deze te kunnen blijven 
gebruiken op school. Bovendien moet iedere leerling de wifi op zijn/haar telefoon en andere 



 
eigen devices na de vakantie opnieuw instellen met het nieuwe account. Uitleg over o.a. het 
opnieuw instellen van je laptop en de wifi vind je in de beschikbaar gestelde handleidingen. 
 
Roostertijden 
We werken op !mpulse Kollum met een rooster gebaseerd op (les)eenheden van 50 minuten. 
Hoe dit er uitziet, zie je hieronder in het schema. Soms komt het voor dat 2 lesuren 
gecombineerd worden tot een les van 100 minuten. 
 

Roostertijden  
Campus Kollum  

1 -- (teamoverleg) 
2 08.30 – 09.20 
3 09.20 – 10.10 
Pauze 10.10 – 10.25 
4 10.25 – 11.15 
5 11.15 – 12.05 
Pauze 12.05 – 12.30 
6 12.30 – 13.20 
7 13.20 – 14.10 
Pauze 14.10 – 14.25 
8 14.25 – 15.15 
9 15.15 – 16.05 

 
Vakken en leergebieden, Kring en coach 
In je lesrooster staan alle vakken en leergebieden die voor jouw leerjaar en/of profiel worden 
aangeboden. Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een eigen coach. Deze coach is voor jou 
en je thuisfront het eerste aanspreekpunt. Jouw coach begeleidt de Kring en ondersteunt je 
bij het (leren) leren, plannen en organiseren.  
 
Welke vormen van Flextijd kennen we? 
KWT staat voor keuzewerktijd en is ingeroosterd voor leerjaar 1, 2 en 3. We starten KWT 
altijd met een vast onderdeel: (begrijpend) lezen, rekenen of Engels. In het tweede deel van 
KWT kun je onder begeleiding van een teamlid (onderwijsassistent en/of docent) schoolwerk 
maken en leren, werken aan opdrachten of projecten. Zit je in leerjaar 4 of hoger? Dan plan 
jij je eigen uren KWT in. Je bent van harte welkom op de werkeilanden op de eerste 
verdieping. 
 
VWT staat voor vakwerktijd en is vak-gerelateerd en op meerdere momenten aan het begin 
of einde van een lesdag ingeroosterd. Jij kiest zelf het vak en de docent of je wordt door je 
coach of vakdocent bij vakwerktijd geplaatst. Onder begeleiding van een vakdocent werk je 
dan aan de opdrachten van een vak. De vakdocent is beschikbaar voor vragen en je kunt, als 
je dat wilt, extra uitleg vragen.  
 



 
TWT staat voor talentwerktijd. Al onze leerlingen kunnen zich inschrijven voor verschillende 
talentworkshops die door teamleden, leerlingen en andere experts in de loop van het 
schooljaar worden aangeboden.  
 
Tijdens de introductieperiode zullen we in de Kringen volop aandacht besteden aan - de 
invulling van - de Flexuren en de verschillende vakken en leergebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeling klassen leerjaar 2 en hoger 
Het samenstellen van de klassen is, daar waar een leerjaar uit meer heterogene klassen 
bestaat, een uiterst zorgvuldig proces, waarbij we rekening houden met verschillende 
factoren, zoals bijvoorbeeld: 
• De verhouding tussen de verschillende niveaus en begeleidingsbehoefte. 
• De woonplaats. 
• De verhouding jongens en meisjes. 
• De onderlinge relaties tussen de leerlingen. 
• In leerjaar 4 en hoger: de profielkeuze en het vakkenpakket. 
 
De indeling van de klassen is bij de bekendmaking hiervan definitief en zal dus niet meer 
gewijzigd worden. 
 



 

 
 
Schoolboeken  
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 Van Dijk. 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 bij ontvangst te controleren, 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. Dus: als een 
speer naar de winkel met het volgende boodschappenlijstje:  
� Een agenda met veel schrijf- of schijfruimte.  
� 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!  

� Een dikke A-4 ordner met 2 ringen en tabbladen.  
� Een pak snelhechters en showtassen.  
� Een A-4 multomap met tabbladen en papier of een flinke stapel schriften. Tip: ruitjes en 

lijntjes!  
� Sportkleding en gymschoenen geschikt voor het sporten in de zaal en voor sporten  
 buiten.  
� Een leuke broodbak met drinkbeker. Tip: in de Campus Kollum is sinds kort een 

watertappunt waar je je flesje bij kunt vullen!  
� Een stevige tas waar ál je leuke spullen inpassen.  
� 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.  
� Eeen mobiel device (laptop, tablet) waarop je in staat bent je schoolwerk digitaal te 

verwerken en waarmee je toegang hebt tot internet.  
 

  
 
 
 



 
Website en sociale media  
!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. We zetten 
ook de sociale media in om met de wereld om ons heen te communiceren. Heb jij onze 
website piterjelles.nl/impulsekollum al bekeken? En volg jij ons al op Instagram via 
@piterjellesimpulsekollum? 
 
Schoolgids  
!mpulse Kollum heeft een digitale schoolgids. Deze gids staat boordevol informatie over 
onze school en bevat ook algemene Piter Jelles informatie. We gaan ervan uit dat ook je 
ouders/verzorgers zich op de hoogte stellen van de informatie die in de schoolgids staat. De 
nieuwe schoolgids is vanaf eind augustus digitaal beschikbaar.  
 
Ouderbijeenkomsten start schooljaar 
Het is traditie op !mpulse Kollum om ouders/verzorgers direct bij start van het nieuwe 
schooljaar op school uit te nodigen. Omdat we op dit moment nog niet goed kunnen 
overzien met welke geldende COVID-19-maatregelen we in augustus te maken hebben, 
informeren we jullie na de zomer over de datum en de vorm van deze oudermomenten.  
 
Zo. Zijn jullie helemaal op de hoogte. Rest ons nog jullie allemaal een héle fijne vakantie toe 
te wensen. Rust lekker uit, laad lekker op, pas goed op elkaar en blijf gezond. 
 
Tot aan de start van het schooljaar 2021–2022 in de Campus Kollum! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum,  
 
Bea Kroeze  
Directeur 
 
Wiebe Doorn 
Coördinator bovenbouw 
 


