
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Graag nemen we jullie in deze extra update mee in alles wat er speelt rondom de naderende 
‘TalentweekXXL’ die plaatsvindt tussen maandag 20 december en donderdag 23 december. 
Lezen jullie met ons mee? 
 
Communityweek versus TalentweekXXL 
Volgens jarenlange !K-traditie staat de week voor de kerstvakantie en de week voor de 
zomervakantie in het teken van Community-activiteiten. We gaan dan met elkaar, voor 
elkaar en voor anderen aan de slag met allerlei betekenisvolle opdrachten in het kader van 
talentontwikkeling – ook in samenwerking met verschillende bedrijven en instellingen uit de 
omgeving. Voor leerjaar 3 staat deze week tevens in het teken van loopbaanoriëntatie, 
profielkeuze en stage. En zo’n week sluiten we traditiegetrouw af met een feestelijk 
kerstgala of een toffe barbecue.  
 
Helaas kunnen we – gezien de huidige corona omstandigheden - de Communityweek in de 
oorspronkelijke vorm niet aanbieden. Daarom kozen we er net als vorig jaar voor om de 
Communityweek om te denken naar een TalentweekXXL. Een beetje anders, net zo leuk en 
verantwoord binnen de huidige richtlijnen en maatregelen m.b.t. corona.  

 

 
Uiteraard volgen we de berichtgeving en de ontwikkelingen rondom corona op de voet. Toch 
willen we vooralsnog doorgaan met de voorbereidingen van de TalentweekXXL. Juist omdat 
zo’n week ons allen heel veel moois oplevert.  
 
Morgenavond is er een weer een persconferentie. Spannend. Mochten er nieuwe maatregelen 
gaan gelden, bekijken we de situatie uiteraard opnieuw en toetsen e.e.a. aan deze nieuwe 
maatregelen en berichten jullie over de uitkomsten. 
 
TalentweekXXL 
In de laatste week voor de kerstvakantie – van maandag 20 tot en met donderdag 23 
december staat heel !mpulse Kollum in het teken van de TalentweekXXL. Een week boordevol 
leuke, creatieve, betekenisvolle, interessante en originele workshops die worden aangeboden 
door teamleden (, professionals) én leerlingen! Waarbij geldt dat we ons houden aan  



 
 
geldende coronamaatregelen en werken via het principe van traceerbaarheid (wie is waar op 
welk moment). Wil jij zelf een workshop aanbieden? Helemaal leuk! Ga hierover het gesprek 
met je coach aan. 
 
Tijdens deze TalentweekXXL ga jij aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van jouw 
talenten, kun jij je interesses verbreden & verdiepen, je oriënteren op je profielkeuze, en doe 
jij dingen waar jij blij van wordt of die helpend zijn.  
 
Hieronder wordt (ook per leerjaar) beschreven wat er op stapel staat en wat er van je wordt 
verwacht in de TalenweekXXL. 
 
Leerjaar 1 en 2 
Voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 bieden we een breed arsenaal aan talentworkshops 
aan. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen in ieder geval 12 uren talentworkshops. 
Daarnaast staan er een aantal workshops – speciaal voor leerjaar 1 - al in het rooster van 
leerjaar 1 opgenomen. Wil je meer workshops volgen? Dat kan natuurlijk; je mag je voor 
meer workshops inschrijven!  
 
Leerjaar 3 en LOB 
De TalentweekXXL staat voor leerjaar 3T en 3HV ook in het teken van loopbaanoriëntatie en 
profielkeuze. In het rooster van leerjaar 3T en 3HV zijn een aantal LOB-workshops 
opgenomen waarin je volop wordt meegenomen in het proces rondom de naderende 
profielkeuze. De vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn drijfveren? 
Wat wil ik?  Wat en hoe kies ik? Staan hierin centraal. Op deze manier kun je in het voorjaar 
heel bewust en weloverwogen je profiel en je keuzevakken kiezen. Wil je op woensdag op 
stage en lukt jou dat volgens de dan geldende coronavoorschriften? Dat mag. Lukt dat niet, 
dan hoeft het niet; dan ga je op een later moment op stage.  
 
Op dinsdagavond 21 december nodigen we ouders/verzorgers van leerjaar 3 uit voor een 
interactieve online ouderavond op dit thema. Een uitnodiging volgt. 
 

 
 
 



 
Leerjaar 3 t/m 6 
VakwerktijdXXL 
Naast de talentlessen zijn er in de TalentweekXXL voor leerjaar 3 t/m 6 een aantal uren 
VakwerktijdXXL opgenomen in het rooster ter ondersteuning bij en ter voorbereiding op de 
naderende toetsen (in de toetsweek). Alle leerlingen van leerjaar 3, 4, 5 en 6 kiezen 
minimaal 2 lesuren VakwerktijdXXL. Tijdens de VakwerktijdXXL ga je voor de vakken die je 
kiest samen met je docent aan de slag met de stof die binnenkort wordt getoetst. Wil je 
meer vakwerktijd kiezen? Dat kan! 
 
StudietijdXXL 
Daarnaast hebben we iedere dag een aantal uren StudietijdXXL opgenomen in het rooster. 
Tijdens deze StudietijdXXL kun jij in alle rust en stilte en onder begeleiding van een teamlid 
aan de slag met je schoolwerk en kun jij je ook op die manier voorbereiden op de naderende 
toetsen. Alle leerlingen van leerjaar 3 t/m 6 kiezen minimaal 2 lesuren StudietijdXXL. Wil je 
meer studietijd kiezen? Dat kan! 
 
Tips: ga met je coach, vakdocenten en je thuisfront in overleg over wat voor jou de beste 
keuze voor deze VakwerktijdXXL en StudietijdXXL is! 
 
Herhalingscursus reanimatie 
Alle leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 krijgen in de TalentweekXXL de herhalingscursus 
reanimatie aangeboden – het gaat hier om een verplichte workshop. Je schrijft je via 
SOMtoday voor één van deze workshops in. De herhalingscursus reanimatie wordt 
contextrijk en geheel coronaproof aangeboden. Meer informatie hierover vind je in de brief 
die als link bij deze e-mail is gevoegd. 
 
Kerstdiner 
Helaas kunnen we ook dit jaar het traditionele kerstgala niet organiseren. Op donderdag 23 
december sluit iedere klas daarom samen met de coach in de King de TalentweekXXL en het 
kalenderjaar af met een zelfgeorganiseerd (en coronaproof) kerstdiner. Dit Kerstdiner en een 
voorbereidende Kring staan al in je rooster ingepland.  
 
Inschrijven 
Vanaf maandag 13 december 16.05 uur staan alle workshops in SOMtoday en kun jij je eigen 
rooster voor de TalentweekXXL gaan samenstellen. Dit doe je door je in te schrijven voor 
verschillende workshops. Tijdens Kring wordt volop aandacht besteed aan dit proces. 
 
Portfolio 
Alles wat jij deze week leert en beleeft leg je vast in je digitale LOB-portfolio. Dat doe je 
door het portfolioformulier in te vullen na iedere workshop die je hebt gevolgd.  
 
Daarna load je ‘t op in je digitale LOB-portfolio. Natuurlijk maak je daarbij foto’s van alles 
wat je doet, leert en beleeft én van het eindresultaat van de workshops die je hebt gevolgd. 
In de Kring na de kerstvakantie wordt ook aandacht besteed aan jouw LOB-portfolio. 
 



 
 
De korte samenvatting 
Hieronder de korte samenvatting van de opzet van de TalentweekXXL in een handig 
schemaatje*. 
 
Leerjaar Talent-

workshops 
Vakwerktijd 
XXL 

LOB 
workshops 

Studietijd 
XXL 

Kring en 
Kerstdiner 

Reanimatie 

 
1&2  

12 lesuren  
 

x x x 1+ 2 lesuren   x 

 
3T 

4 lesuren  2 lesuren Alle LOB-
workshops 

2 lesuren 1 + 2 lesuren  x 

3HV 4 lesuren 2 lesuren Alle LOB-
workshops 

2 lesuren 1 + 2 lesuren x 

4,5,6 6 lesuren  2 lesuren x 2 lesuren  1 + 2 lesuren  2 lesuren 
 

 
*Een lesuur is 50 minuten. We bieden workshops aan volgens de ons bekende roostertijden. 
*Dit is het minimale aantal. Wil je meer workshops kiezen? Doen! 

 
In de Kringen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de TalentweekXXL – in de breedste zin 
van het woord. Heb je vragen? Stel ze aan je coach. 
 
We gaan er, als het mag en kan, een prachtige laatste week van 2021 van maken op !mpulse 
Kollum! 
 
Namens de projectgroep TalentweekXXL, 
 
Groet van Bea 
 


