
 
Beste update-abonnees, 
 
We zijn alweer een week aan de slag. En dat na twee dikke weken meivakantie. Lekker hoor! 
Wij rustten uit en genoten, de batterij zit weer goed vol en we hebben zin in periode 4. Er 
staat heel wat te gebeuren in die laatste periode, lezen jullie met ons mee? 
 
The class of 2021/2022 - LSD 
Vrijdag 22 april was een gedenkwaardige dag voor ‘the class of 2021/2022'. Het was de 
allerlaatste reguliere schooldag (LSD) op !mpulse Kollum voor onze toppers van 4T, 5H en 
6V. Verkleed en gewapend met tonnen confetti, tientallen waterpistolen, rollen afzetlint, 
hooibalen en inpakplastic, namen zij – volgens traditie – de Campus van ons over. Dank voor 
dit spektakel! We wensen jullie allemaal alle succes van de wereld met jullie eindexamens. 
We hebben alle vertrouwen in jullie kunnen. Op naar het welverdiende diploma! 
 

 



 
Centraal Schriftelijke Eindexamens 
Gister zijn we ook op !K gestart met de Centraal Schriftelijke Eindexamens. Het is en blijft 
ieder jaar weer een spannende periode. We hebben er alle vertrouwen in dat al onze 
eindexamenleerlingen met vlag en wimpel gaan slagen. Alle succes van de wereld, laat zien 
wat je kunt en toi, toi, toi! 
 

 
 
Samen in actie voor Oekraïne 
Op de Campus Kollum steunen we Oekraïne. De afgelopen tijd kwamen leerlingen, 
thuisfronten en teamleden van beide scholen samen flink in actie om op verschillende 
manieren geld in te zamelen voor de bevolking van Oekraïne.  
Woensdag maakten we bekend dat we tot nu toe 8.000 euro hebben mogen overmaken op 
Giro555! Wauw. Wat een enorm bedrag.  
 
Hele dikke dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cito-VAS leerjaar 1  
Om ervoor te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo 
passend mogelijk kunnen begeleiden, maken we gebruik van een aantal testen en toetsen.  
In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen de toetsen van het Cito Volg-en Adviessysteem 
(VAS): Nederland, Engels en rekenen & wiskunde, 2 toetsen per vak.  
 
Aan het begin van leerjaar 1 zijn de leerlingen gestart met de Cito VAS 0-toets. Om de 
ontwikkeling van onze leerlingen bij te houden zal er van 16 t/m 20 mei weer getoetst 
worden, namelijk de Cito VAS 1-toets.  
 
Voor deze digitale toetsen hoeven de leerlingen zich niet voor te bereiden, de toetsen meten 
de actuele kennis en vaardigheden. Het is wel van belang dat leerlingen hun eigen 
(opgeladen!) device meenemen naar school. 
 
Het is van groot belang dat de leerlingen de toetsen serieus en naar hun beste kunnen 
maken, zodat de resultaten een reëel beeld van het niveau laten zien. Aan de hand van de 
analyse van de toetsen krijgen we inzicht in het niveau van de leerling. De uitkomst van deze 
toetsen gebruiken we voor het volgen, begeleiden en ondersteunen van onze leerlingen. Ook 
tijdens de voortgangsbespreking en de overgangsbespreking worden de scores van deze 
toetsen meegenomen in de besluitvorming.  
 
De afname van een toets duurt gemiddeld 45 minuten. Is een leerling onverhoopt eerder 
klaar dan geldt de afspraak dat de leerling een boek leest. Zorg er dus voor dat er een leuk, 
spannend boek in de tas zit! 
 
We willen ouders/verzorgers vragen met hun kind in gesprek te gaan over de afname en het 
belang van de Cito VAS toets. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen 
jullie contact opnemen met Irma de Bruine te bereiken via idebruine@pj.nl.  
 
Wij wensen onze leerlingen veel succes bij het maken van de toetsen! 
 
Setting Technologie & Toepassing en Engels – oproep - reminder 
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! 
 
 
Gastgezinnen gezocht voor buitenlandse studenten 
!mpulse Kollum zet, vanuit onze visie op onderwijs, jaarlijks haar deuren open voor 
internationale uitwisselingsstudenten. Travel Active is op zoek naar gastgezinnen voor deze 
leerlingen. Wellicht iets voor jullie? Check de link in de e-mail voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Theatervoorstelling Zie de mens 
We kregen de vraag van betrokkenen of we jullie willen wijzen op de theatervoorstelling ‘Zie 
de mens’ die op 14 mei wordt opgevoerd in de Van der Bijhal in Kollum. Dat doen we bij 
dezen. Voor meer informatie, zie de bijlage bij deze e-mail. 
 
Fijn weekend. Geniet! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 
 

Jaaragenda – wijzigingen voorbehouden 
 
 

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 

Cito-VAS-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- 
presentaties 
Afsluitende 
activiteit met ll en 
ouders/verzorgers 
 

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 

     

 
 


