
 
Beste update-abonnees, 
 
Een korte week, toch een aardig volle update zo vlak voordat we van een lang paasweekend 
gaan genieten. En willen jullie dan ondertussen nadenken of jullie iets voor ons kunnen 
betekenen in het kader van de Setting Technologie & Toepassing en Engels? Nieuwsgierig? 
Lekker lezen! 
 
The class of 2021/2022  
Kijk onze kanjers van 4T, 5H en 6V. Ze hebben hun schoolexamendossier volledig afgerond 
en dat is afgelopen woensdag met een handtekening bevestigd en met een hoodie 
bekroond. Wat een absolute topprestatie! We zijn met recht supertrots op ‘the class of 
2021/2022. Op naar het eindexamen, op naar het diploma! 
 

 
 



 
Laatste schooldag eindexamenleerlingen 
Traditiegetrouw vieren onze eindexamenleerlingen hun laatste reguliere schooldag. Deze 
dag valt dit schooljaar op vrijdag 22 april. We weten uit ervaring dat onze leerlingen van 4T, 
5H en 6V die dag de school op een mooie, plezierige en verbindende manier van het team 
van !mpulse Kollum overnemen. We zijn dan ook heel erg benieuwd wat ze voor leuks ze 
voor ons allen in petto hebben! 
 
Tegen beter weten in, laten we de eerste vier lesuren ‘gewoon’ in het rooster staan. We 
verwachten alle leerlingen in de ingeroosterde lessen. De meivakantie begint voor de 
leerlingen om 12.05 uur. 
 
TalentdagXXL 
Vandaag stond 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. Wat een topdag! De foto’s spreken voor zich. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Setting Technologie & Toepassing en Engels - oproep 
Van vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 17 juni organiseren we voor onze leerlingen van 
leerjaar 1 en 2 de vierde Settingweek van dit schooljaar. Tijdens deze Setting staan de 
vakken Engels en Technologie & Toepassing centraal. 
 
Het vak Technologie & Toepassing (T&T) wordt op dit moment nog niet aangeboden als vak 
in het reguliere lesrooster. Dit neemt niet weg dat het vak wel volop in ontwikkeling is en we 
aandacht besteden aan dit vak tijdens talentdagen, techniekdagen en nu ook binnen de 
Setting. Het vak T&T wordt binnenkort een keuzevak voor onze vmbo-tl-leerlingen en we 
gaan het vak tevens ontwikkelen als keuzevak voor de havo.  
 
Met Technologie & Toepassing willen wij leerlingen enthousiast maken voor moderne 
techniek en de toepassing daarvan. Techniek is veel breder dan waarmee het begrip dikwijls 
wordt geassocieerd. Er wordt toch vaak nog gedacht aan vieze handen, de bouw, grote 
machines, overalls, schoenen met stalen punten, of zelfs ‘mannenwerk’.  

 
Die moderne techniek neemt echter een steeds belangrijkere positie in onze wereld in. Denk 
hierbij maar eens aan de drones die door de politie, brandweer en boeren al worden ingezet 
tijdens hun werk. En wat dacht je van de ontwikkeling op het gebied van verduurzaming. Een 
ander voorbeeld is de robot die het stof in je huis opzuigt, het gras lekker kort maait of de 
koeien op de boerderij melkt. En niet te vergeten de vele apps op onze telefoons waarmee 
de hele wereld binnen handbereik is.  
 
Setting 
Op vrijdag 10 juni (tijdens de Setting) organiseren we een inspiratietour door Kollum. 
Tijdens die tour willen we onze leerlingen zoveel mogelijk kennis laten maken met en 
indrukken laten opdoen van de moderne techniek en de toepassing daarvan. Ook willen 
graag dat onze leerlingen tijdens Setting aan de slag gaan met een onderzoek of vraag uit de 
‘echte’ praktijk. 



 
 
Daarom doen we een oproep! Of eigenlijk twee oproepen. 
 
Oproep 1: 
Woon of werk je in Kollum (of nabije omgeving), heb je een perfect voorbeeld van deze 
technologische toepassingen en zijn wij eventueel welkom voor een korte uitleg, presentatie, 
demonstratie of workshop op vrijdag 10 juni? Dit kan bijvoorbeeld een moderne boerderij 
zijn met een melk- of voerrobot, maar ook een zorginstelling, winkel of een particulier zijn 
die gebruik maakt van moderne technologische toepassingen. Schroom niet, laat het ons 
weten door een e-mail te sturen naar jdijk@pj.nl. 
 
Oproep 2: 
Daarnaast is het voor het vak T&T en deze Settingweek van groot belang dat er door onze 
leerlingen kan worden gewerkt aan (echte) opdrachten op het gebied van technologie en 
toepassing.  

ü Loop jij tegen een probleem aan waarvoor onze leerlingen een technologische 
toepassing kunnen bedenken en produceren- bijvoorbeeld met een 3D-printer of 
lasersnijder?  

ü Of wil jij na een gedegen onderzoek graag advies ontvangen hoe jij je huis of pand 
beter kunt isoleren of op een andere manier kunt verduurzamen?  

ü Wil jij graag een app, website en/of QR code ontwikkeld zien voor een bepaald doel 
(reserveren, sta- of liggeld betalen, bestellen consumpties – we noemen maar wat)?  

Stuur ook dan een mail naar jdijk@pj.nl, wellicht kunnen wij iets voor elkaar betekenen. Hoe 
gaaf zou het zijn als onze leerlingen zich vast kunnen bijten in een ‘echte opdracht’ waarbij 
het product ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden! 
 
 
Reminder - Voortgangsbespreking en 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.  
 
Fijn paasweekend. 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 12.05 uur  
Teammiddag 
leerlingen vanaf 
12.05 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 
online via Teams 
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 
Leerlingen 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 
Portfolio 
presentatis 
Afsluitende 
activitieit me ll en 
ov 
 

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 

     

 
 


