
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Wat was ‘ie fijn hè, die herfstvakantie! We hopen dat jullie enorm genoten en de batterij flink 
hebben kunnen opladen. Want een beetje power kunnen we wel gebruiken @!K in de 
komende weken richting de Kerst waarin er weer een veelheid aan activiteiten op de rol 
staat! 
 
Settingweek, Profileringsweek en toetsweek 
Volgende week gaan we los met de eerste Settingweek voor leerjaar 1 en 2, lanceren we de 
Profileringsweek voor leerjaar 3HV en geven we vol vertrouwen het startschot voor de eerste 
toetsweek voor alle andere leerjaren. We wensen jullie in alle opzichten een week boordevol 
mooie opbrengsten! 
 
Setting leerjaar 1 en 2 - 1 november t/m 9 november 
Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse 
en je ontdekt wat je talenten zijn – en de mogelijkheid krijgt deze te ontwikkelen. Tijdens 
Setting krijg je hier alle ruimte voor. Vier keer per jaar organiseren we voor leerjaar 1 en 2 
een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in groepen onder begeleiding van teamleden 
een grote en levensechte (onderzoeks)opdrachten rondom thema’s die in de verschillende 
leergebieden aan de orde komen.  
 
Setting betekent: onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning maken, 
overleggen, organiseren, samenwerken, het onderzoek uitvoeren – in of buiten de school – 
en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen en je ouders/verzorgers. 
 
De Setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct en een presentatie. De 
opbrengsten van de Setting worden beoordeeld met een cijfer die meetelt voor de 
betreffende vakken en het proces – de vaardigheden en talenten - wordt door iedere leerling 
ook opgenomen in het eigen LOB-portfolio. 
 
De eerste Setting van dit schooljaar wordt georganiseerd vanuit de leergebieden sport & spel 
en mens & natuur. Op maandag 8 november – tussen 10.25 uur en 12.05 uur - presenteren 
onze leerling hun eindproducten aan team, medeleerlingen, thuisfronten en andere 
belangstellenden. Komt allen kijken! 
 
Meer weten over Setting? Bekijk deze korte video of klik op de link in onderstaande 
afbeelding.  
 
 
 
 
 



 
Profileringsweek leerjaar 3HV - 1 november t/m 5 november 
Met trots presenteren we de eerste ‘Profilleringsweek’ voor onze leerlingen van 3HV. Tijdens 
de drie Profileringsweken – verspreid over het schooljaar - maken leerlingen van 3HV 
uitgebreid en intensief kennis met de verschillende profielen in de bovenbouw van havo en 
vwo en de bijbehorende vakken. Daarbij geldt dat iedere dag in zo’n profileringsweek in het 
teken staat van één van de profielvakken of de verplichte vakken in het gemeenschappelijke 
deel. Er wordt aandacht besteed aan de volgende aandachtsgebieden: het vak en de 
omgeving, de toekomst, jouw talenten, het beroepsveld, het profiel, het eindexamen en de 
vak- en onderzoeksvaardigheden.  
 
Leerlingen werken hierbij aan een LOB-portfolio en bereiden zich voor op hun naderende 
profielkeuze en oriënteren zich tegelijkertijd op een vervolgopleiding. 
 
In de eerste profielweek staat in het teken van de economie- en cultuurprofielen. De vakken 
aardrijkskunde, economie, geschiedenis, kunst & Duits staan centraal.  
 
Het belooft een toffe en spectaculaire week te worden! 
 
Toetsweek leerjaar 3&4T, 4&5H en 4,5&6V 1 november t/m 9 november 
Voor onze leerlingen in de bovenbouw is het volgende anderhalve week tijd om te laten zien 
wat ze kunnen en wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. In een aparte mailing is alle 
informatie over de naderende toetsweek met de leerlingen gecommuniceerd. We wensen alle 
leerlingen heel veel succes en toi, toi toi! 
 
Corona 
We horen en lezen het in het nieuws en zien het om ons heen: corona is nog lang niet 
verdwenen, integendeel. Tijdens de herfstvakantie zijn drie van onze leerlingen besmet 
geraakt. Gelukkig zijn zij op tijd in quarantaine gegaan en inmiddels hersteld. 
 
Wel blijven wij schrikken van dit soort berichten.  
 
Reden te meer om de geldende regels en afspraken nog eens goed onder de aandacht te 
brengen. Dit doen we ook in de Kring en tijdens de lessen. 
 
De adviezen rondom hygiëne, zoals het regelmatig handen wassen en ontsmetten, blijven we 
opvolgen in de Campus Kollum. En er blijven zelftesten beschikbaar voor leerlingen die er 
gebruik van willen maken.  
 
En ook de komende tijd geldt: heb je klachten of een positieve zelftest, dan blijf je thuis, laat 
je je testen door de GGD en neem je contact op met Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). 
 



 
Laten we goed voor elkaar zorgen en verantwoordelijk omgaan met de situatie zodat we 
onze school open kunnen houden en ons onderwijs kunnen verzorgen op de manier waarop 
we dat zo graag doen! 
 
Voor dinsdagavond is er een persconferentie aangekondigd. Mochten hier (nieuwe) 
maatregelen voor ons onderwijs uit voortvloeien, stellen we jullie daar uiteraard van op de 
hoogte.  
 
Kom naar een Doemiddag & Voorlichting op !mpulse Kollum! 

Op woensdag 17 en donderdag 25 november zeten we de 
deuren van onze mooie school wagenwijd open voor leerlingen 
van groep 8 en hun ouders/verzorgers.  
 
Op onze Doemiddagen zijn de leerlingen van groep 8 van harte 
welkom om op een leuke en actieve manier kennis te maken 
met het leren en werken op !mpulse Kollum. Op beide avonden 
zijn hun ouders/verzorgers van harte welkom op onze 
voorlichtingsavond. 
 
Ken je leerlingen uit groep 8 en/of hun ouders/verzorgers? 
Schroom niet en attendeer ze op onze Doemiddagen en 
voorlichtingsavonden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personele zaken 
Afwezigheid en vervanging 
Onze collega Christine Roerdink, docente Duits, is al enkele weken afwezig. De afgelopen 
tijd zijn we naarstig op zoek geweest naar vervanging van Christine. En dat is in de huidige 
‘markt’ niet gemakkelijk. We zijn dan ook blij dat we kunnen vertellen dat het ons gelukt is 



 
om een goede vervangster voor Christine te vinden. Met ingang van komende week komt 
Janine Elzinga ons team versterken en de lessen Duits overnemen. 
 
Nieuwe baan en nieuwe collega 
Onze collega Hille Saakstra, docent lichamelijke opvoeding (LO), is met ingang van dit 
schooljaar benoemd als teamleider op de OVO Fryslân-Noord-locatie Simon Vestdijk in 
Harlingen. Good for you, Hille! 
Omdat we het laatste stukje van de vacature LO die dit opleverde op !mpulse Kollum (ook) 
op korte termijn niet konden invullen, heeft Hille tot en met deze week op !K nog een aantal 
lessen LO verzorgd.  
 
We zijn verheugd dat we Said Hassan met ingang van deze week als nieuwe collega LO op !K 
mogen verwelkomen. We bedanken Hille Saakstra voor drie mooie jaren op !K en wensen 
hem heel veel plezier en succes in zijn nieuwe functie! 
 
Scholenmarkt 4T 11 november - LOB 
Jullie hebben het inmiddels wel in de gaten: talentontwikkeling en oriëntatie op een 
vervolgopleiding en/of beroep lopen als een rode draad door ons curriculum.  
 
Op donderdag 11 november organiseren we samen met het Lauwers College voor onze 
leerlingen van 4T een zogenoemde MBO-scholenmarkt. We nodigden voor dit event 
leerlingen, docenten en decanen van een breed scala aan Friese MBO-opleidingen bij ons in 
de Campus uit om voorlichting te geven en om in gesprek te gaan met onze leerlingen. 
De scholenmarkt start om 10.45 uur in de foyer van de Campus. Onze leerlingen ontvangen 
daar hun persoonlijke rooster en gaan in de Grote Zaal van de Colle in gesprek met de 
afgevaardigden van MBO-opleidingen van hun keuze. De uitkomsten van deze gesprekken 
worden in de eerstvolgende Kring opgenomen in het LOB-portfolio van de leerlingen. 
 
Teamochtend donderdag 11 november 
Volgens de CAO-VO is iedere school verplicht een aantal teamdagen te organiseren waarop 
het team de mogelijkheid wordt geboden aan de slag te gaan met de professionele 
(school)ontwikkeling. Zo’n teammoment staat er op 11 november gepland. Het team van !K 
buigt zich deze ochtend over het onderwerp ‘kleine kwaliteit’ en krijgt een scholing in 
filmeducatie en mediawijsheid. Onze leerlingen zijn deze ochtend vrij, met uitzondering van 
de leerlingen uit 4T die de Scholenmarkt bezoeken (zie boven). Het onderwijsprogramma 
voor de andere leerjaren start vanaf 12.30 uur. 
 
 
 
 
 
O 



 
Oproep namens onze collega’s van de ISK 
De komende weken wordt de noodopvang in Leeuwarden voor 600 mensen ingericht. De ISK, 
school van OSG Piter Jelles, gaat het onderwijs verzorgen voor de jongeren van 12-18 jaar 
uit deze noodopvang, dus zijn we op zoek naar collega’s. De vacatures zijn te vinden op 
de website van OSG Piter Jelles.  
  
Het vinden van gekwalificeerd personeel is momenteel een groot probleem. 
 
Wil je in je eigen netwerk eens nagaan of er mensen zijn die mee willen helpen met het 
verzorgen van het onderwijs aan deze doelgroep en ze vervolgens wijzen op de tekst op 
bovengenoemde sites? 
Woensdag 3 november houden we een inloopochtend voor belangstellenden. 
  
Mede namens alle toekomstige leerlingen van de noodopvang: alvast bedankt! 
 
Planning schooljaar 
Rest ons nog de planning voor de komende tijd met jullie te delen. Én een leuke foto met tv-
presentator Viktor Brand ;-) 
 
We wensen jullie een heel goed weekend. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
Groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 



 
Periode 1 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 

Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Periode  1 

34 
23-27 
aug 

Periode 0 
Introductie 
 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamochtend 
Start 
schooljaar 
12.30  

Introductie Introductie 

35 
30 
aug-3 
sep 

Start 
periode 1 
 

Introductie Introductie Start 
basisrooster 

  

36 
6-10 
sep 

 
 
 

    Schoolfoto’s 
 
 

 

37 
13-17 
sep 

 
 
 

   Opening 
watertappunt 

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

38 
20-24 
sep 

Afname 
Cito VAS0 
Leerjaar 1 

      

39 
27 
sep-  
1 okt 

(Afname 
Cito VAS0 
Leerjaar 1) 

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 
4-8 okt 

 
 
 

  Excursie  
Den Haag  
5hv/6v 

  

41 
11-15 
okt 

Regenboog-
week 

 

 Ouderavond 
leerjaar  
4, 5, 6 
19.00 – 20.00 
 

 Excursie  
Den Haag  
3t&4t 

TalentdagXXL 
 
 

42 
18-22 
okt 

 
Herfstvakantie 

43 
25-29 
okt 

 
 

Teamdag  
Leerlingen vrij 

    



 

 
 
 

Periode 2 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 
Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Periode  2 
45 
8-12 
nov 

Profilerings 
week is in 
week 44 
afgerond. 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
 

  Scholenmarkt 
4T vanaf 10.45 
uur  
 
Teamochtend 
leerlingen vrij 
tot 12:30 
(m.u.v. 4T) 

 
 

46 
15-19 
nov 

    Doemiddag  
13.00-15.30 
Voorlichtings- 
avond  
19.00-21.00  

  
 

47 
22-26 
nov 

   Voortgangs-
bespreking 
periode 1 
Leerlingen na 
12.05 vrij 

Voortgangs-
bespreking 
periode 1 
Leerlingen vrij 

Doemiddag  
13.00-15.30  
Voorlichtings-
avond  
19.00-21.00   

 

48 
29 nov 
– 3 dec 

   Ouder-leerling-
coach-
gesprekken 

  

49 
6–10 
dec 

  
 

  
 
 

  

50 
13–17 
dec 

 
 

   
 
 

  

51 
20-24 
dec 

Community
/TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
Kerstgala 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

44 
1-5 
nov 

Toetsweek 
bovenbouw 
Setting lj 12 
LO & M&N  
Profilerings-
week 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 
↳Excursie 
Berlijn 

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



 
52 
27-31 
dec 

 
 

Kerstvakantie 

1 
3-7 jan 

 
 

Kerstvakantie 

2 
10-14 
jan 

 Teamdag 
Leerlingen vrij 

  Toetsweek 
34T, 456HV 

Toetsweek 
34T, 456HV 
 

3 
17-21 
jan 

Setting lj1&2: 
Frysk & 
Kunst 
Profilerings-
week 3HV 
Techniek & 
Natuur  

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 

4 
24-28 
jan 

  
 
 

    

5 
31 jan – 
4 feb 

    Open dag 
18.30 – 21.00 
 
Herkansing  
P1 en P2 

 

 


