
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
De eerste volle en zonnige ‘werkweek’ van 2021-2022 zit erop! We blijven het zeggen: wat 
is het fijn om al onze leerlingen weer in onze schoolgebouwen te ontmoeten en samen te 
kunnen leren en werken in een hele fijne sfeer! Wij genieten daar enorm van op !K. 
 

Corona 
Zoals jullie in een vorige update konden lezen, zijn 
er in de eerste week van het schooljaar een aantal 
van onze leerlingen besmet geraakt met corona. 
Gelukkig zijn alle leerlingen inmiddels weer 
negatief getest, uit quarantaine en gezond en wel 
weer op school. 
 
Graag houden we dat zo!  
We blijven jullie daarom met klem vragen je te 
houden aan de geldende coronamaatregelen, hoe 
ingewikkeld dat soms ook is.  
 
Kluisjes en pasjes nieuwe leerlingen 
Er is voor alle nieuwe leerlingen op !mpulse Kollum 
een pasje gemaakt. Met dit pasje kun je (vanaf 
volgende week) je kluisje openen en – superhandig 
– je boeken lenen bij de bibliotheek. 
Op donderdag 16 september wordt een start 
gemaakt met het toewijzen van kluisjes aan alle 
nieuwe leerlingen. Het kluisje wordt gekoppeld aan 
jouw pas en is daarmee te openen en af te sluiten.  
 
Neem daarom – zeker - de komende tijd je pas mee 

naar school voor de koppeling met je nieuwe kluisje! 
 
E-mail 
Vanuit het algemene e-mailadres impulsekollum@pj.nl verstuurt het team van !mpulse 
Kollum informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen. Dit e-mailadres wordt alleen 
gebruikt voor het verzenden van informatie: het gaat om een zogenaamd ‘no-reply e- 
mailadres’; inkomende e-mails worden niet behandeld.  
 
Mochten er bij leerlingen en ouders/verzorgers vragen of opmerkingen leven, neem dan 
contact op met de coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en 
ouders/verzorgers. Alle leerlingen zijn in het bezit van het e-mailadres van hun coach.  
 



 
 
Voor het melden van verzuim of corona-gerelateerde klachten of vragen is onze 
verzuimcoördinator Irma de Bruine het aanspreekpunt (idebruine@pj.nl). 
 
Schoolfotograaf @!K 
Op donderdag 9 september zijn al onze leerlingen, alle klassen en het team door de 
schoolfotograaf op de gevoelige plaat vastgelegd. Uiteraard geheel corona-proof en ook AVG-
proof – daar we een vaststellingsovereenkomst hebben met desbetreffende schoolfotograaf. 
Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid de foto’s via de fotograaf te 
bestellen. In de loop van de komende week ontvangen jullie hierover een e-mail van de 
fotograaf (Dikken en Hulsinga). De bestelde foto’s worden t.z.t. op school bezorgd en aan 
leerlingen meegegeven.  
 
Hier alvast een klein voorproefje. 
 

 
 
Ouderavonden leerjaar 2 t/m 6 
Het is traditie op !mpulse Kollum om ouders/verzorgers direct bij start van het nieuwe 
schooljaar op school uit te nodigen. We vinden het fijn, goed en gezellig om kennis te 
maken, ons voor te stellen, jullie te informeren over het werken en leren op !mpulse Kollum, 
praktische informatie te delen en jullie vragen te beantwoorden.  
 
In de eerste week van het schooljaar nodigden we de ouders van leerjaar 1 uit. Dat was 
organisatorisch even spannend, gezien de geldende coronamaatregelen. We hebben 
geconstateerd dat het goed te doen is om ouders/verzorgers in de school uit te nodigen en 
de geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Daarom prikten we ook data voor 
ouderavonden voor leerjaar 2 t/m 6.  
 
Wanneer? 
Leerjaar 2: maandag 27 september 19.00 – 20.00 uur. 
Leerjaar 3: donderdag 30 september 19.00 – 20.00 uur. 
Leerjaar 4, 5 & 6: dinsdag 12 oktober 19.00 – 20.00 uur. 



 
 
 
Inschrijven voor deze ouderavonden is noodzakelijk en kan via de homepage van onze 
website. We adviseren vooralsnog met 1 persoon per huishouden naar de ouderavond te 
komen. 
 
Afname CITO VAS leerjaar 1 
Om ervoor te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo 
passend mogelijk kunnen begeleiden, maken we ook gebruik van een aantal testen en 
toetsen.  

In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen de toetsen 
van het Cito Volg-en Adviessysteem (VAS): Nederlands 
taalverzorging, Nederlands Leesvaardigheid en 
woordenschat, Engels leesvaardigheid en 
woordenschat, rekenen en wiskunde.   
  
We starten in leerjaar 1 met een zogeheten 0-meting, 
de VAS 0-toets. In week 38 wordt de Cito VAS-0 
toets tijdens de vaklessen afgenomen.  
  
Voor deze toetsen hoeven de leerlingen zich niet voor 
te bereiden, de toetsen meten actuele de kennis en 
vaardigheden.  
 
Het is van groot belang dat de leerlingen de toetsen 
serieus en naar hun beste kunnen maken, zodat de 
resultaten een reëel beeld van het niveau laten zien. 
Aan de hand van de analyse van de toetsen krijgen we 
inzicht in het niveau van de leerling. De uitkomst van 
deze toetsen gebruiken we voor het volgen, begeleiden 
en ondersteunen van onze leerlingen. Ook tijdens de 
voortgangsbespreking en de overgangsbespreking 
worden de scores van deze toetsen meegenomen in de 
besluitvorming.   

  
Maandag 20 september tot en met 24 september maken alle leerlingen van leerjaar 1 Toets 
0 van het Cito Volg-en Adviessysteem (VAS). In de Kring wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan de afname van de toetsen.  
 
Ben je klaar met een toets? Dan ga je lekker lezen – dat is de afspraak. Zorg er dus voor dat 
je altijd een goed boek bij je hebt! 
  

 



 
Schoolwerkbegeleiding (SWOT) 
Vanuit het principe van kansrijkheid, bieden we leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte – al dan niet ten gevolge van corona - 1 of meerdere dagen per 
week na afloop van de lesdag een begeleide leer- en werkplek aan.  
 
Collega’s van het zorgteam kunnen deze leerlingen helpen met bijvoorbeeld het plannen en 
organiseren van het schoolwerk en/of begeleiden bij het maken en leren daarvan. Het gaat 
hier om maatwerk. Afgelopen tijd is door het team geïnventariseerd welke leerlingen 
hiervoor in aanmerking komen en deze leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn hiervan op 
de hoogte gesteld. Deze begeleidingsuren zijn zichtbaar in het rooster van desbetreffende 
leerlingen. Het gaat hier om verplichte onderwijstijd.  
 

 
 
 
Jaarplanning 
Op de volgende pagina onze planning van periode 1. In rood de wijzigingen ten opzichte van 
vorige week. 
 
We wensen jullie een fijn weekend. 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet, 
Namens team !K 
Bea Kroeze 



 
 

Periode 1 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 
Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Periode  1 
34 Periode 0 

Introductie 
 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamochtend 
Start 
schooljaar 
12.30  

Introductie Introductie 

35 Start 
periode 1 
 

Introductie Introductie Start 
basisrooster 

  

36  
 
 

    Schoolfoto’s 
 
 

 

37  
 
 

    Docenten kernvakken en 
zorgteam studie-
ochtend tot 10.25 – 
lessen waar mogelijk 
verplaatst 

38 Afname 
Cito/VAS0 
Leerjaar1 

      

39 (Afname 
Cito/VAS0 
Leerjaar1) 

Ouderavond 
leerjaar 2 
19.00 – 20.00 

 Excursie  
Den Haag  
4hv 

Teammiddag 
Leerlingen om 
13.20 uur vrij 

Ouderavond 
leerjaar 3 
19.00 – 20.00 

 

40  
 
 

  Excursie  
Den Haag  
5hv/6v 

  

41  
 

 Ouderavond 
leerjaar  
4, 5, 6 
19.00 – 20.00 
 

 Excursie  
Den Haag  
3t&4t 

TalentdagXXL 
 
 

42  Herfstvakantie 
43  

 
Teamdag  
Leerlingen vrij 

    

44 Toetsweek 
bovenbouw 
Setting lj 12 
LO & M&N  
Profileringsw
eek 3HV: 
economie & 
cultuur 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 


