
 
Q&A !mpulse Kollum  
Naar aanleiding van de voorlichtingsavond op 16 december 2021 
 
Rooster, lessen en huiswerk 
Hoe ziet een lesrooster eruit? 
Bieden jullie Duits aan in leerjaar 1? Waarom bieden jullie Spaans aan en niet Frans? 
Wat is het verschil tussen keuzewerktijd en vakwerktijd? 
Hoeveel huiswerk krijg je? 
Kunnen jullie een voorbeeld geven hoe je contextrijk lesgeeft? Of hoe je de vakken verbindt? 
Wat is het laatste uur dat je hebt op een dag? 
Doen we ook veel met hogere groepen? 
 
Rooster 
We werken op !mpulse Kollum met een rooster gebaseerd op (les)eenheden van 50 minuten. 
Hoe dit eruitziet, zie je hieronder in het schema. Soms komt het voor dat 2 lesuren 
gecombineerd worden tot een les van 100 minuten. 
 

Roostertijden  
!mpulse 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 
In het eerste leerjaar staan de volgende vakken en leergebieden in jouw rooster: 
Nederlands, Wiskunde & Rekenen, Engels, Spaans, Duits (vanaf leerjaar 2) Mens & Natuur, 
Mens & Maatschappij, Kunst, Theater en Sport & Spel. Daarnaast is er Kring, vakwerktijd 
(VWT) en keuzewerktijd (KWT). Frysk bieden we in projectvorm aan.  
 
Kring en coach 
Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een persoonlijke 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. Iedere eerste klas heeft twee coaches. 
 



 
In de Kring vinden allerlei activiteiten plaats op vaste tijdstippen. Bijvoorbeeld vertellen, 
discussiëren, lezen, praten over onderwerpen als vriendschap, school, het nieuws en je 
hobby’s. Maar ook is de Kring de plek waar je samen met jouw coach verdiept in de 
onderwerpen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik & hoe leer ik leren, plannen en organiseren? 
 

 
Flexuren 
Er is een aantal momenten in het rooster waarop Flexuren zijn ingeroosterd. In Flextijd 
wordt schoolwerk gemaakt, geleerd, gelezen, geoefend, aan projecten en vaardigheden 
gewerkt, vak ondersteuning gevraagd, aan talentontwikkeling gedaan, aan een 
plusprogramma of talentprogramma gewerkt. Jij kiest deels je eigen Flexuren. Hoe je dat 
doet, leren we je in de introductieweek. 
 

 
Welke vormen van Flexuren 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, woordenschat, 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 – dat betekent dat 
je een groot deel van je werk op school kunt maken en er minder voor thuis overblijft.  



 
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. Ook kun jij je inschrijven voor vakwerktijd ‘plannen en 
organiseren’ en ‘leren leren’. Je krijgt dan hulp en ondersteuning bij het leren van je 
schoolwerk en het maken van je planning.  
 
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 Talentdagen (en Talentweken). Nieuwsgierig naar 
workshops die er dan worden aangeboden? Check dat snel via onderstaande link: 
Workshops TalentdagXXL.  
 

 
Projectweken 
In de onderbouw staan er per schooljaar 6 verschillende projectweken op het programma: 4 
keer Setting & 2 keer een TalentweekXXL.  
In onze Settingweken ga je vanuit je passie en interesse aan de slag met een grote opdracht. 
Hierbij maken we combinaties van verschillende leergebieden. Je maak bijvoorbeeld een 
theatervoorstelling (Kunst, drama en Frysk), ontwerpt een fitnesstoestel (sport en mens & 
natuur) of een website (Nederlands, Engels of Spaans), een maquette (wiskunde & kunst & 
mens en maatschappij) of organiseert een sporttoernooi (sport & mens en maatschappij). 
Tijdens Setting werken leerlingen uit leerjaar 1 en 2 samen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tijdens de TalentweekXXL werken we met elkaar, voor elkaar en voor anderen en gaan we 
aan de slag met talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Je organiseert bijvoorbeeld een 
sponsorloop of helpt de Voedselbank. Je leert samen organiseren, overleggen, plannen en 
contacten te leggen met mensen buiten de school en kunt stagelopen. Ook worden er 
verschillende talentworkshops aangeboden door teamleden, externe professionals en 
leerlingen. Tijdens Talentweken werken leerlingen van alle leerjaren samen. Hoe dat er dan 
uitziet? Dat kun je checken de volgende link: Workshops TalentweekXXL. 

 
Klassen 
 
Komen kinderen uit hetzelfde dorp bij elkaar in de klas? 
Het samenstellen van de klassen is een heel zorgvuldig proces, waarbij we rekening houden 
met verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld: 
• De verhouding tussen de verschillende niveaus en begeleidingsbehoefte. 
• De basisschool van herkomst. 
• De woonplaats. 
• De verhouding jongens en meisjes. 
• De extra informatie die we tijdens de warme overdracht van de groepsleerkracht van 

groep 8 ontvangen. 
• De onderlinge relaties tussen de leerlingen – waarbij we rekening kunnen houden met 

tenminste één vriendschapsrelatie. 
 
Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in een klas? 
De klassen op !mpulse Kollum zijn best klein. Momenteel is de gemiddeld klassengrootte in 
de onderbouw 23 leerlingen. In de bovenbouw zijn de klassen vaak kleiner – bij 
keuzevakken. We streven ernaar de klassen niet groter te laten zijn dan 25 leerlingen. 
 
 
 



 
Als je op mavo, havo of vwo zit, zit je dan bij elkaar in de klas? En hoe gaan jullie dan om met 
de verschillende niveaus van de kinderen? 
 
We werken op !mpuse Kollum vanuit onze visie op onderwijs met heterogene (brug)klassen. 
Dat betekent dat er meerdere niveaus bij elkaar in een klas zitten. In leerjaar 1 en 2 gaat het 
om mavo-, havo- en vwo-leerlingen. 
Het team van !mpulse Kollum differentieert in de lessen tijdens de instructie, de verwerking 
en bij het toetsen. Ook wordt er met verschillende leermiddelen gewerkt om alle leerlingen 
op hun eigen niveau te kunnen bedienen. 
 
Zie je de leerlingen op het Lauwers College ook? En doe je soms ook wat samen met het 
Lauwers College? 
We gebruiken samen met het team en de leerlingen van het Lauwers College de 
verschillende gebouwen van de Campus Kollum.  Dat betekent dat we elkaar de hele dag 
tegenkomen in de gangen en in de pauzes. Gezellig!  
Tijdens verschillende projecten zoeken we ook inhoudelijk de samenwerking met elkaar. Zo 
hielpen leerlingen van het Lauwers College onze leerlingen tijdens de laatste Setting met 
allerlei technische zaken. Superhandig! 

 
Hoeveel brugklassen zijn er? 
Op dit moment zijn er 3 brugklassen, 3 tweede klassen, 3 derde klassen, 3 vierde klassen 2 
vijfde klassen en 1 zesde klas. Het aantal brugklassen en de grootte van de brugklassen is 
uiteraard afhankelijk van de instroom van nieuwe leerlingen.  
 
 



 
Onderwijslocaties 
 
Maken jullie ook gebruik van het oude gebouw van het Lauwers College? 
!mpulse Kollum is de laatste jaren flink gegroeid. Dat betekent dat we niet al onze leerlingen 
kunnen huisvesten in de Campus Kollum. We maken daarom met ingang van dit schooljaar 
tijdelijk gebruik van 8 lokalen in het voormalige gebouw van het Lauwers College. De 
betreffende vleugel is afgelopen zomer volledig gerenoveerd en voldoet aan alle huidige en 
eigentijdse eisen.  
Daarnaast maken we gebruik van de blauwe units op het terrein van de Campus Kollum. Hier 
is ons pedagogisch didactisch centrum gehuisvest. 
 
We zijn blij jullie te kunnen vertellen dat de gemeente krediet beschikbaar heeft gesteld 
voor de bouw van een tweede Campus op het terrein van de voormalige Colle. Met een 
beetje mazzel kunnen we dit gebouw met ingang van 2024 in gebruik gaan nemen. 
 
Staat de gymzaal op het schoolterrein of wordt er elders in Kollum gesport? 
We maken gebruik van verschillende sportlocaties. De meeste lessen sport & spel worden 
gegeven in de van der Bijhal. Daarnaast maken we gebruik van de sportzaal van Baensein. 
Wanneer het weer het toelaat sporten we lekker buiten op de velden van VV Kollum. Ook 
maken we regelmatig gebruik van de faciliteiten van sportschool Balanza. 
 
 
Talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie 
 
Wat als je nou nog niet precies weet wat je wilt worden? 
Loopbaanoriëntatie loopt als een rode draad door het onderwijsaanbod op !mpulse Kollum. 
Al in leerjaar 1 wordt hiermee gestart. In Kring, tijdens lessen, Setting en op verschillende 
talentdagen staan de volgende vragen constant centraal: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil 
ik? Wat past bij mij? 
Gedurende jouw schooltijd op !mpulse Kollum werk je aan een heus digitaal portfolio waarin 
je alle ervaringen op het gebied van persoonsvorming, talentontwikkeling en 
loopbaanoriëntatie (leren en studeren & werk en loopbaan) meeneemt.  
 
Dit portfolio helpt jou jezelf en jouw talent te ontdekken en te ontwikkelen en ondersteunt 
bij het maken van een juiste profielkeuze en keuze voor vervolgopleiding en/of beroep. 



 
Pedagogisch klimaat 
 
Hoe zit dat met pesten, schelden en nablijven? 
Welke gedachte zit erachter dat kinderen het team bij de voornaam noemen? 
Wat doen jullie met telefoons op school? 
 
Respectvol en gelijkwaardig met elkaar omgaan is bij ons vanzelfsprekend. Dat geldt voor 
team, leerlingen en ouders/verzorgers. Elkaar bij de voornaam noemen hoort daar wat ons 
betreft bij. Bij ons op school liggen de principes van het Herstelrecht aan de basis van de 
omgang met elkaar. 
 
Het accent binnen het Herstelrecht ligt op het herstellen van onderlinge relaties en de 
berokkende schade. Wie in de fout is gegaan, heeft het recht in actie te komen en de schade 
te herstellen. 
 

 
Op !mpulse Kollum word je vanaf het eerste moment tijdens Kring en de lessen drama 
vertrouwd gemaakt met Herstelrecht. De termen ‘rood’ en ‘groen’ staan hierbij centraal. 
‘Rood gedrag’ is gedrag dat leidt tot ruzie, misverstanden en conflicten. ‘Groen gedrag’ is 
gedrag dat bijdraagt aan een open communicatie en het voorkomen van conflicten of het 
oplossen daarvan. 
 
Mocht je de fout ingaan op !mpulse Kollum, dan gaan we met elkaar in gesprek en 
bespreken we op welke manier jij je fouten kunt herstellen. Gebeurt er iets dat je niet oké 
vindt, dan kun je altijd bij jouw coach terecht.  
 
Wat doen jullie met telefoons op school? 
Op !mpulse Kollum vinden we het van belang om heldere afspraken te maken over de 
manier waarop we met elkaar omgaan. Over telefoongebruik spraken we af dat de telefoon 
tijdens onderwijstijd op stil staat en in de tas zit. Op die manier word je tijdens de les niet 
gestoord door allerlei informatie die er op je telefoon binnenkomt en kun jij je volop 
concentreren op de les en je schoolwerk. Als jij je de telefoon wilt gebruiken, dan doe je dat 
in overleg met de docent. 
 
 



 
Praktische zaken 
 
Is er een maximaal aantal leerlingen die aangemeld kunnen worden? 
 
Nee, alle leerlingen met een mavo, havo of vwo-advies die vallen binnen ons 
ondersteuningsprofiel worden toegelaten op !mpulse Kollum. 

 
Hoeveel leerlingen zitten op !mpulse Kollum op dit moment? 
Momenteel staan er zo rond de 320 leerlingen ingeschreven. 
 
Moet je ook een laptop of tablet aanschaffen? En krijgen we kluisjes? 
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 ontvang je van ons een Microsoft 365-pakket (met o.a. Word, 
Excel en Powerpoint) bij je OVO Fryslân-Noord-account. 
 
Wij vragen al onze leerlingen een eigen device (laptop) 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. 
 
Voor nieuwe (eerstejaars) leerlingen biedt Piter Jelles de mogelijkheid tot de aanschaf van 
een laptop tegen een gunstige prijs. Mag wel, hoeft niet. Je kunt natuurlijk ook een ander 
eigen device meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plannen en organiseren 
 
Hoe helpen jullie leerlingen met het plannen en organiseren?  
De coach helpt je met het plannen en organiseren tijdens Kring. Daarnaast kun jij je ook 
inschrijven voor vakwerktijd ‘plannen en organiseren’. In die vakwerktijd word je door een 
teamlid geholpen bij het maken van een planning voor komende week en het organiseren 
van je schoolwerk.Heb je een extra of specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
plannen & organiseren dan gaan collega’s van het zorgteam met jou in gesprek en maken ze 
samen met jou een plan van aanpak. 
 
Is !mpulse Kollum ook een school voor onze zoon omdat plannen ‘niet zijn ding’ is? 
Jazeker wel! Juist, durven we bijna wel te zeggen. Op !mpulse Kollum helpen we al onze 
leerlingen met het maken van een planning en het organiseren van het schoolwerk als vast 
onderdeel van de coaching en de Kring. Zie ook bovenstaande. Daarnaast kun je tijden KWT 
al een flink deel van je schoolwerk onder begeleiding van teamleden maken. Dat scheelt een 
hoop plannen en organiseren en betekent dat je minder ‘huis’werk hebt. 

 
Bovenbouw 
 
Als je de onderbouw op een andere school hebt gevolgd, is er dan wel een goede aansluiting 
wanneer je de bovenbouw bij !mpulse Kollum zou willen volgen? 
Jazeker wel! Als je over wilt stappen naar !mpulse Kollum, gaan we altijd met jou en je 
ouders/verzorgers in gesprek en nemen we contact op met de mentor of coach van de 
school van herkomst. Samen maken we dan een maatwerkplan. Zo stroom je bij ons in op 
een manier die bij jou past.    
 
Bieden jullie in de laatste jaren vwo alle vakken aan?  
We bieden zowel op mavo, havo als vwo alle 4 de profielen aan. Dat zijn: natuur & 
gezondheid, natuur & techniek, economie & maatschappij en cultuur & maatschappij. 
Daarbij bieden we een breed scala aan keuzevakken. 
 
 
 
 
 
 



 
Extra ondersteuning 
 
Wordt er vooraf bekeken of een leerling ondersteuning van medewerkers van het 
pedagogisch didactisch centrum nodig heeft? Of wordt dit ter plekke bekeken? 
 
Tijdens de warme overdracht tussen de coach van leerjaar 1 en de leerkracht van groep 8 is 
de mogelijk (extra) ondersteuningsbehoefte onderwerp van gesprek. Mocht het zo zijn dat 
op grond van het leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 en uit het gesprek met de 
leerkracht blijkt dat een leerling een duidelijke extra ondersteuningsbehoefte heeft, gaan we 
in gesprek met deze leerlingen en zijn of haar ouders en verzorgers om te bespreken waar 
deze ondersteuning uit bestaat. Het gaat hier veelal om maatwerk waarbij we aansluiten bij 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling. We leggen deze ondersteuning dan vast in een 
plan dat we meerder malen per jaar evalueren en daar waar nodig bijstellen – altijd in 
overleg met leerlingen en ouders/verzorgers. 
 
Ook kan het zijn dat we tijdens de verschillende voortgangsbesprekingen constateren dat er 
leerlingen zijn die een extra of specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. Daar zetten we 
dan – zoals hierboven beschreven – actie op.  

 
Meer weten? 
Wil je nog meer weten over !mpulse Kollum? We hebben 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? 
 
 
 


