
 
Beste update-abonnees, 
 
Komende maandag sluiten de schoolexamendossiers van onze eindexamenleerlingen en 
woensdag onderteken zij hun de cijferlijst van hun schoolexamen, Pasen staat voor de deur, 
de derde voortgangsbespreking is in aantocht, over twee weken is het meivakantie en daarna 
start alweer de laatste periode van het schooljaar.  
Oh, wat raast de tijd aan ons voorbij! Gelukkig besteden we ‘m goed en gebeuren en mooie 
dingen op !K! Lezen jullie met ons mee? 
 
Kunstklas2022 - expositie 
Afgelopen maandag exposeerden onze leerlingen van de kunstklas 2022 een deel van hun 
gemaakte kunstwerken in het Kollumermuseum. Dit werk varieert van beeldende kunst met 
invloeden uit de barok, verschillende taferelen van houtskool, tastbaar werk met een twist 
tot verschillende fotocollages – en nog heel veel meer. Wat een prachtige werken! En wat een 
toffe expositie. Meer zien en lezen? Dat kan via de site van RTVNOF. 
https://www.rtvnof.nl/examenleerlingen-exposeren-kunstgeschiedenis-piter-jelles-kollum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Onze topper van 4T, 5H en 6V 
Kijk ze staan dan die toppers van 4T, 5H en 6V. Wat zijn ze leuk! En ze zijn (zo goed als) 
klaar om hun handtekening volgende week woensdag sierlijk onder de cijferlijst van het 
afgesloten schoolexamendossier te gaan zetten!  
 

 
 
TalentdagXXL donderdag 14 april 
Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen de ruimte 
geven om hun persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen, met vrijheid en 
verantwoordelijkheid om te leren gaan en over grenzen heen te durven en te kunnen kijken. 
Dat betekent ook dat we onze leerlingen ondersteunen en begeleiden in het proces rondom 
talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie - wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? - en 
uiteindelijk bij de keuze voor een profiel, vervolgopleiding en beroep. Talentontwikkeling is 
daarom verweven in ons curriculum en komt expliciet aan bod in Kring, Setting, Community, 
Profileringsweken en tijdens de TalentdagenXXL.  



 

 
Donderdag 14 april staat er weer een TalentdagXXL op het programma. Leerlingen, 
teamleden en externe professionals zorgen voor een tof programma met allerlei workshops. 
Voor elk talent wat wils. Ga je creatief aan de slag met natuurlijke materialen? Is creative 
writing meer jouw ding? Heb jij talent voor pizza’s bakken? Of ga jij liever mountainbiken of 
hardlopen? Voel jij meer voor een les spinning? Kies jij voor graffiti of het maken van een 
muurschildering? Wil jij een dagje doorbrengen op de boerderij? Stap jij je comfortzone uit in 
de workshop ritmisch gymnastiek? Ben jij geïnteresseerd in de wereld van de eredivisie of 
het heelal? Laat jij je rondleiden door het stadion van Cambuur? Wil jij leren welke shit je 
echt wel moet weten voor je 18 bent? Lijkt leren lassen, ponsen en boren jou wel wat? 
Trigger jij jouw wiskundeknobbel bij het oplossen van de rubik’s cube of word jij de 
dartkampioen van !K?  

Voor deze en nog veel meer workshops kun jij je vanaf maandag 11 april 16.15 uur 
inschrijven via Somtoday. Kies in ieder geval 4 lesuren workshops van jouw keuze. Wil je aan 
meer workshops deelnemen? Doen! Na het Paasweekend verwerk jij tijdens Kring al je 
‘TalentdagXXL-ervaringen’ in je LOB-portfolio.  

 

 

 

 

 

 



 
Voortgangsbespreking en 15-minutengesprekken/leerling-ouder-coachgesprekken  
Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel 
mogelijk kunnen ondersteunen wanneer er iets aan de hand is, organiseren we verschillende 
bijeenkomsten met het team waarin we leerlingen bespreken.  
 
Op dinsdagmiddag 19 april en donderdagmiddag 21 april gaat het team van !mpulse Kollum 
met elkaar in gesprek over het welzijn, de prestaties en de voortgang van al onze leerlingen 
tijdens de periodieke voortgangsvergadering. Meer dan ooit is het van belang om de 
voortgang van onze leerlingen te monitoren en onze leerlingen perspectief en kansen te 
bieden. Tijdens Kring is of wordt deze voortgangsbespreking door de coaches met alle 
leerlingen voorbereid.  
 
Wanneer het team dit nodig acht, nodigt de coach leerlingen en hun ouders/verzorgers uit 
voor een 15-minutengepsrek om de uitkomsten van de vergadering te delen en samen 
afspraken te maken voor de komende periode. Ouders/verzorgers en leerlingen die dit 
betreft, ontvangen hiervoor een uitnodiging via de e-mail.  
 
We stellen ouders/verzorgers en leerlingen zelf ook in de gelegenheid om zich voor zo’n 
gesprek met de coach in te schrijven. Hierover ontvingen jullie een e-mail.  
De 15-minuten-gesprekken vinden donderdag 12 mei online plaats via Teams.  
 
Leeuwarder Courant Toptalent – Beter Engels door gamen? 
Zorgt het Eurovisie Songfestival voor verdraagzaamheid, diversiteit, tolerantie en vrijheid, 
zoals ooit de bedoeling was? Helpt kunst tegen tandartsangst? Leer je beter Engels van 
gamen? Is blue energy een alternatief voor gaswinning bij Ternaard? Op deze en heel veel 

andere vragen geven examenleerlingen in 
Friesland het antwoord door hun deelname aan 
Leeuwarder Courant Toptalent. 
 
Het profielwerkstuk van Silven Norbruis en Kyan 
van der Kooi is namens !mpulse Kollum 
afgevaardigd aan deze wedstrijd tussen de beste 
profielwerkstukken van Friesland. In hun 
Engelstalige profielwerkstuk vragen toptalenten 
Silven en Kyan zich af of de veelgehoorde aanname 
klopt dat je door het spelen van videogames beter 
Engels leert. Naast literatuuronderzoek hielden ze 
ook een enquête onder leerlingen. Jongens scoren 
gemiddeld hogere cijfers op Engels en gamen 
vaker, wat hen tot de voorzichtige conclusie brengt 
dat gamen goed is voor de beheersing van de 
Engelse taal. Er is wel een grens: wie veel meer 
gamet dan het gemiddelde (tussen de 5 en 10 uur 
per week) ziet het cijfer niet verder omhooggaan. 



 
 
Het profielwerkstuk van Silven en Kyan kreeg 
een eervolle vermelding in bijlage ‘Toptalent’ 
van de Leeuwarder Courant – woensdag 6 
april. Wat een mooie prestatie, Silven en Kyan! 
 
Welk profielwerkstuk wint de publieksprijs? 
Stem jij hieronder (op het profielwerkstuk van 
Silven en Kyan)? 
 
Dat kan via de link hieronder.  
https://lc.nl/friesland/Breng-hier-je-stem-
uit-voor-de-publieksprijs-van-LC-Toptalent-
2022-27588337.html 
 
Meer lezen over dit onderwerp? Dat kan via de 
site van de Leeuwarder Courant:  
https://lc.nl/friesland/LC-Toptalent-de-
beste-profielwerkstukken-van-het-
voortgezet-onderwijs-in-Friesland-
27572522.html 
 

 
Profileren en afsluiten leerjaar 3 
Na drie profileringsweken waarin alle te kiezen vakken centraal stonden, kozen leerlingen uit 
3T en 3HV dit voorjaar een profiel en profielvakken* waarin ze eindexamen gaan doen. Na 
periode 3 sluiten leerlingen van leerjaar 3 hun PTO/PTA** af voor de vakken die geen deel 
uitmaken van het gemeenschappelijk deel en het gekozen profiel. Daarbij geldt voor alle 
vakken dat het PTO/PTA** moet zijn afgerond tot en met periode 3. 
 
De leerlingen volgen in periode 4 (alleen) de vakken in het gemeenschappelijk deel en de 
vakken die gekozen zijn bij en/of onderdeel zijn van het profiel. De tijd die in periode 4 
vrijkomt doordat leerlingen vakken hebben afgesloten, wordt geïnvesteerd in tijd en energie 
voor de vakken in het gekozen profiel.  
In periode 4 wordt voor heel leerjaar 3 het PTO/PTA** ingevuld, met name op basis van: 

ü Voorbereiding op het leren (studeren) en werken in de bovenbouw. 
ü Het aanbieden en oefenen van (bovenbouw)vaardigheden.  
ü Herhalen van stof. 

 
De overgang van de onderbouw naar de bovenbouw wordt op deze manier minder groot 
voor leerlingen: de doorlopende leerlijnen worden op elkaar afgestemd. Leerlingen werken in 
de laatste periode van het schooljaar aan vakken die ze in hun profiel hebben gekozen, dit is 
meer motiverend en overzichtelijker. Periode 4 wordt afgerond met een toetsweek.  
 



 
Hoe zit dat met gemeenschappelijk deel, profielvakken en PTO en PTA in 3T en 3HV? 
 

VMBO-T – Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)** 
Gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, CKV 
(Kring). 
Profielvakken*: wiskunde, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, nask1, nask2, 
biologie. 
 
3 HAVO/VWO – Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)** 
Gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels lichamelijke opvoeding, (Kring). 
Profielvakken*: wiskunde, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, 
natuurkunde, scheikunde, biologie, KCKV. 

 
Fijn weekend. Geniet! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 

Jaaragenda – wijzigingen voorbehouden 
 

15 
11-
15 
apr 

 Sluiting 
examendossier 
examenleerlingen 

 14.30 Cijferlijst 
ondertekening 
examenleerlingen 

TalentdagXXL  
Deadline cijfers P3 
alle klassen 

Goede vrijdag 
Vrije dag 
 
 

16 
18-
22 
apr 

 Tweede Paasdag 
Vrije dag 

Voortgangs-
bespreking P3 
Les volgens aangepast 
rooster 
 

 Voortgangs-
bespreking P3 
Les volgens 
aangepast rooster 

Laatste schooldag 
eindexamen-
kandidaten – les 
tot 12.30 uur  
Teammiddag 
leerlingen vanaf 
12.30 uur vrij 

17 
25-
29 
apr 

 
 

Meivakantie 

18 
2-6 
mei 

 
 Meivakantie 

 
 
 
 



 
Periode 4 

19 
9-
13 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

Start profileren 
leerjaar 3 
Vakwerktijd vervalt  

Lessen eindigen om 
15.15 uur. 

 Leerling-ouder-
coach-gesprekken 
Start CSE 

 

20 
16-
20 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

     

21 
23-
27 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

  TalentdagXXL 
 

Hemelvaartsdag De dag na 
Hemelvaart 
 

22 
30-
3 
jun 

 
 

     

23 
6-
10 
jun 

 
 

Tweede Pinksterdag Teamochtend 
LL vrij tot 12.30 uur 

 Uitslag Eindexamen 
tijdvak 1 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

24 
13-
17 
jun 

Setting lj 1 en 
2: T&T & 
Engels  
Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 2 
Toetsweek 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

25 
20-
24 
jun 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 2 
 

     

26 
27-
1 jul 

 
 

  Herkansing  
P3 en P4 

 Uitslag 
Eindexamen 
tijdvak 2 
Laatste reguliere 
lesdag 

27 
4-8 
jul 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 3 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 
Afsluitende BBQ 
 

Community/ 
TalentXXL 
Schoolreis 
Deadline SOM P4 

Teamdag 

28 
11-
15 
jul 

Teamweek 
 

Teamweek 
Overgangvergadering 

Teamweek 
Overgangsvergadering 

Teamweek Teamweek 
Boeken ophalen, 
rapporten uitdelen 
en afsluitende Kring 
vanaf 13.00 uur 
Uitslag Eindexamen 
tijdvak 3 
Diploma-uitreiking 
(datum onder 
voorbehoud) 

Teamweek 
 



 
29 
18 
jul 

Start 
zomervakantie 

     

 
 


