
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden,  

Graag nemen we jullie in deze extra update mee in onze ‘TalentweekXXL’. Lezen jullie met 
ons mee?  

TalentweekXXL 
In de laatste week voor de zomervakantie – van maandag 4 juli tot en met donderdag 7 juli -
staat heel !mpulse Kollum in het teken van communityleren en de TalentweekXXL.  

Maandag, woensdag en donderdag staat het rooster vol leuke, creatieve, betekenisvolle, 
interessante en originele workshops en opdrachten die worden aangeboden door teamleden, 
externe professionals én leerlingen. Ook kun je ervoor kiezen om stage te lopen bij een 
bedrijf of instelling naar keuze. 

We gaan in de TalentweekXXL aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van jouw 
talenten, je kunt jouw interesses verbreden & verdiepen, je gaat je oriënteren op werk dat je 
misschien later wilt gaan doen en doet dingen waar jij blij van wordt en of die jou (of 
anderen) kunnen helpen.  

Dinsdag gaan we volgens traditie met z’n allen naar Walibi.  

Donderdagmiddag staan er voor al onze leerlingen portfoliopresentaties op het programma 
waarna we het schooljaar graag samen met ouders/verzorgers afsluiten onder het genot van 
een hapje en een drankje rond de barbecue 

 

Talentworkshops  
We bieden op maandag, woensdag en donderdag een breed scala aan talentworkshops aan. 
Alle leerlingen kiezen minimaal 12 uren Talentworkshops. Wil je meer workshops volgen? 
Dat kan natuurlijk; je mag je voor meer workshops inschrijven! Mogelijk verplichte 
workshops staan al voor je ingeroosterd. Wil jij – of iemand uit jouw netwerk - een workshop 
aanbieden. Leuk! Doen! Neem hierover contact op met je coach. 

Het boekje voor de Talentworkshops verschijnt eind juni. Vanaf dat moment kun jij je via 
SOMtoday inschrijven voor de workshops. 



 
Stagelopen  
Ook mag je ervoor kiezen om maandag, woensdag(ochtend) en/of donderdag(ochtend) 
stage te lopen bij een bedrijf of instelling van jouw keuze. Jouw ervaringen verwerk je in je 
digitale LOB-portfolio. Jouw coach zal hier de komende tijd in de Kring aandacht aan 
besteden. 
 
Portfoliopresentaties – donderdag 7 juli 15.15 – 16.05 uur. 
Gedurende het schooljaar heb je, onder andere tijdens Kring, gewerkt aan je digitale 
portfolio. Jouw portfolio laat, in woord en beeld, zien wat je allemaal hebt geleerd en niet 
direct in een cijfer is uit te drukken. Denk daarbij aan alle skills en vaardigheden die je hebt 
ontwikkeld en de ervaringen die je hebt opgedaan tijdens Setting, Talentdagen, projecten, 
LOB, Kring en stage. 
 
Op donderdag 7 juli ga jij jouw portfolio presenteren aan jouw klasgenoten, coach en 
ouder(s)/verzorger(s).  
 
Op woensdag 6 juli en donderdag 7 juli zijn verplichte workshops ‘voorbereiden 
portfoliopresentaties’ opgenomen in jouw rooster. Op deze momenten kun je samen met je 
coach de voorbereidingen treffen voor jouw portfoliopresentatie en de puntjes op de i van je 
portfolio zetten.  
 
Ouders/verzorgers ontvangen binnenkort een uitnodiging en een opgaveformulier voor de 
portfoliopresentaties. 
 

 
 
Schoolreis – dinsdag 5 juli 08.00 – 17.30 uur 
Volgens traditie reizen aan het einde van het schooljaar met z’n allen af naar Walibi. We 
vertrekken dinsdag 5 juli om 8.15 uur uit Kollum en we verwachten rond 17.30 uur weer 
terug te zijn bij school. Leerlingen worden om 08.00 uur op school verwacht. We vragen aan 
ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten – zie schoolgids – van 25 euro. Hiervoor 
ontvangen jullie een e-mail en een betaalverzoek via Wiscollect. 
 
 
 



 
Barbecue – donderdag 7 juli 16.05 – 18.30 uur 
We hebben ‘m twee jaar moeten missen in verband met de coronamaatregelen. Graag 
grijpen we nu het weer kan de kans met beide handen aan: aansluitend aan de 
portfoliopresentaties vindt onze traditionele eindbarbecue weer plaats! Wij zorgen voor een 
slokje, de barbecues en de stokbroden en doen een bestelling bij de slager – hiermee 
houden we rekening met verschillende diëten.  
 
We laten het maken van lekkere hapjes, frisse salades en fruitige toetjes weer graag over aan 
de kokkerelkunsten van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers zijn donderdag 7 juli tussen 16.05 en 18.30 uur van harte uitgenodigd 
om het schooljaar op een informele manier samen met ons af te sluiten 
 
In de e-mail bij deze update vinden jullie een link naar het opgaveformulier voor de 
barbecue. 	
	

 
 
Teamweek 
Van vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 15 juli sluit het team het schooljaar 2021-2022 af en 
bereiden we het komende schooljaar voor. Ook zullen we ons buigen over de doorstroom 
van onze leerlingen tijdens de overgangsvergaderingen. In deze week zijn er geen reguliere 
lessen. Wel kunnen we – naar aanleiding van de overgangsvergadering of anderszins – 
afspraken maken over het volgen van onderwijs of het afronden van het PTO of PTA met 
individuele leerlingen.  
	
Afsluitende Kring en uitdelen eindrapportage – donderdag 14 juli 
Op donderdag 14 juni sluiten we met iedere (niet examen)klas het schooljaar formeel af met 
een Kring volgens het schema hieronder. 
 
 
Tijdstip en activiteiten Klassen 
09.00 – 09.30 boeken inleveren in kantine Campus  & 
09.30 start Kring in lokaal 17, 18 en 19 

1A, 1B, 1C 

10.00 – 10.30 boeken inleveren in kantine Campus & 
10.30 start Kring in lokaal 14, 15 en 16 

2A, 2B, 2C 



 
11.00 – 11.30 boeken inleveren in Kantine Campus & 
11.30 start Kring in lokaal 17, 18 en 19 

3T, 3HVA, 3HVB 
 

12.00 – 12.30 boeken inleveren in kantine Campus & 
12.30 start Kring in lokaal 13, 14, 15 en 16 

4HVA, 4HVB, 5VA EN 5VB 

12.00 – 12.30 boeken inleveren in kantine Campus 4T, 5HA 5HB, 6V 
 
Diploma-uitreiking – donderdag 14 juli 
Al onze geslaagde examenleerlingen mogen op donderdag 14 juli hun welverdiende diploma 
in ontvangst nemen! Over de invulling hiervan wordt spoedig gecommuniceerd. 
 
Zomervakantie 
Van maandag 18 juli tot en met dinsdag 30 augustus is het zomervakantie. Het nieuwe 
schooljaar start voor onze leerlingen op 31 augustus. 
Een update ‘start schooljaar 2022-2023’ – boordevol informatie over alles wat je moet weten 
om het volgende schooljaar goed te starten, volgt in de laatste week van het schooljaar. 

De korte samenvatting 
En hieronder lekker overzichtelijk de opzet van de TalentweekXXL in een handig schemaatje. 
Op de volgende bladzijde de laatste schoolweken in het jaarrooster. 

*Verplicht(e workshops) voor alle leerlingen 

We gaan er een prachtige laatste week van het schooljaar van maken op !mpulse Kollum!  

Namens de projectgroep TalentweekXXL, 

Groet van Bea Kroeze 

 Maandag 4 juli Dinsdag 5 juli Woensdag 6 juli  Donderdag 7 juli 
08.30 – 
09.20 

 
 
 
 
 
 

Talentworkshops of stage 
 

 
 
 
 
 
 

Schoolreis naar Walibi 

 
 
 
 
 
 

Talentworkshops of stage 

 
 
 
 
 
 

Talentworkshops 
of stage 

09.20 – 
10.10 
10.25-
11.15 
11.15-
12.05 
12.30 – 
13.20 
13.20 – 
14.10 
14.25 – 
15.15 

Voorbereiden 
portfoliopresentaties in 

Kring* 

Voorbereiden 
portfoliopresentaties in 

Kring*  
15.15 – 
16.05 

 Portfoliopresentaties 
Voor ouders/verzorgers* 

16.05 – 
18.30 

  Barbecue met leerlingen en 
ouders/verzorgers 



 
 

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 

 Excursie De Kruidhof 
4HV Science 

TalentdagXXL 
 

Hemelvaartsdag De dag na 
Hemelvaart 
 

22 
30-
3 
jun 

 
 

  Excursie 
Amsterdam 
leerjaar 4 CKV 

 Zomerkriebelsfeest  
Parsdisobar 
 

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 
 

4HV/5V Reanimatie 
(herhaling) 
4HV Wiskunde B-
activiteit 

4HV/5V Reanimatie 
(herhaling) 
Inhaalmomenten 
toetsweek 

3HV met ak en/of 
bio: veldwerk 
Ameland 

4HV BSM sportact. 4HV BSM sportact. 
5V Wiskundedag 

26 
27-
1 jul 

 
 

  Herkansing  
P3 en P4 
Kennismakingmid
dag nieuwe 
leerlingen 13.00 – 
15.30 uur 

3T Reanimatie 
(basiscursus) 
 

3T Reanimatie 
(basiscursus) 
Uitslag Eindexamen 
tijdvak 2 
Laatste reguliere 
lesdag 

27 
4-8 
jul 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 3 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
Schoolreis 
 

Community/ 
TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 
Portfolio-
presentaties & 
afsluitende 
barbecue 
Deadline SOM P4 

Teamdag 

28 Teamweek 
 

Teamweek 
Overgangvergadering 

Teamweek 
Overgangsvergadering 

Teamweek 
 
 
 

Teamweek 
Afsluitende Kring  

Teamweek 
 



 
11-
15 
jul 

 Uitslag 
Eindexamen 
tijdvak 3 
Diploma-
uitreiking 

29 
18 
jul 

Start 
zomervakantie 

     

 

 


