
 
Beste update-abonnees, 
 
En voor we het weten is de laatste Setting van het schooljaar een feit, staan de laatste 
toetsen op het program en vieren we een klein feestje met de eindexamenkandidaten die al 
in het eerste tijdvak zijn geslaagd.  
We ‘praten’ jullie in deze update bij over alles wat er speelt op !mpulse Kollum. Lezen jullie 
met ons mee? 
 
Eindexamens 
Met spanning keken we donderdag uit naar de normering van de eindexamens van het 
eerste tijdvak. En wat zijn we supertrots op al die eindexamentoppers die na het eerste 
tijdvak al met vlag en wimpel zijn geslaagd! Kijk ze stralen! 
Voor iedereen die gaat voor een herkansing, start of afronding in het tweede tijdvak: toi, toi, 
toi. We hebben alle vertrouwen in jullie kunnen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Excursie Amsterdam CKV 
Het kijken naar en vertellen over moderne, hedendaagse kunst werd vorige week tot ware 
kunst verheven. Zo gaat dat wanneer onze experts van leerjaar 3t en 4HV het Stedelijk 
Museum in Amsterdam bezoeken in het kader van CKV. 
 
Setting 
Setting betekent: een levensechte opdracht krijgen, inspiratie opdoen, op excursie gaan, 
onderzoeksvragen en doelen opstellen, een planning maken, overleggen, organiseren, 
samenwerken, onderzoek doen – in en buiten de school – aan verslaglegging doen, 
evalueren, reflecteren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen, je 
ouder(s)/verzorger(s), experts en andere belangstellenden.  
 



 
Vrijdag was de eerste dag van de laatste Setting van het schooljaar! Dit keer staat de Setting 
in het teken van een geheel nieuw vak: Technologie & Toepassing (T&T) en Engels. 
Leerlingen hebben vrijdag diverse inspirerende workshops gehad over technologische 
toepassingen. Zo hebben ze met een VR-bril ervaren hoe het is om in de achtbanen van de 
Efteling te zitten, ze hebben ontdekt wat je allemaal met een drone kunt doen, hoe je de 
beste filmpjes kunt maken met een green screen en hoe je moet programmeren. Ook 
hebben zij kennis gemaakt met de splinternieuwe 3D-printer en lasersnijder.  
 

 
 
Na deze kennismaking was het tijd voor de introductie van de opdrachten. We hebben acht 
opdrachtgevers gevonden die een casus aanbieden waarvoor zij graag een oplossing zien. 
Aan onze leerlingen de schone taak om hen te helpen! Komende week zullen zij druk bezig 
zijn met het ontwikkelen van verschillende eindproducten en de resultaten willen zij 
natuurlijk graag met jullie delen.  



 
Dus ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, ooms, tantes, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden: jullie zijn van harte uitgenodigd om het resultaat te komen bewonderen 
op de presentatiemarkt. Hier zullen de opdrachtgevers ook de ‘winnaars’ van hun opdracht 
bekend maken. De markt vindt plaats op de Johannes Bogermanstraat op vrijdag 17 juni van 
11:15 – 12:05 uur. Hopelijk zien we jullie daar! 
 
Arts eXpression - reminder 
Arts eXpression is een jaarlijks terugkerend evenement voor Podiumkunst en Beeldende 
kunst. Bij de Arts eXpression geven we bij OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon 
Vestdijk) extra aandacht aan de wereld van de kunsten. Hier kun je jouw talent aan anderen 
showen door prachtige kunst te laten zien. Het thema van 2022 is Buitenaards. 
 
Door de nasleep van alle coronamaatregelen ziet ook dit jaar Arts eXpression er wat anders 
uit. Er is dit jaar een expositie van de beeldende werken in dbieb in Leeuwarden, maar er is 
geen podiumavond in de Harmonie. 
 
De expositie opent op 14 juni om 15.30 uur en loopt tot 3 juli. Kom jij ook kijken naar de 
pracht werken van Toots en Gerben, Rianne en Iris en Jildou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herhalingscursus reanimatie leerjaar 4HV en 5V 
In de week na de toetsweek volgen alle leerlingen uit 4HV en 5V een herhalingscursus om 
hun reanimatiecertificaat te verlengen. Een belangrijke vaardigheid – er krijgen immers 300 
mensen per week een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Op !mpulse Kollum behalen alle 
leerlingen daarom hun reanimatiecertificaat. Zit je in leerjaar 4HV en heb je nog geen 
certificaat? Geen nood – ook dan volg je de herhalingscursus en zullen we ervoor zorgen dat 
je alle handelingen onder de knie krijgt. Is daar nog iets meer tijd voor nodig, dan zorgen we 
daarvoor. Het rooster van de geplande herhalingslessen is te vinden via SOMtoday. 
 
Laatste schoolweken 
Momenteel zijn we drukdoende met de organisatie van de laatste schoolweken vol met 
bijzondere activiteiten. Komende week verschijnt op dit onderwerp een extra update. 
 
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 

 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 
 

Community/ 
TalentXXL 
Portfolio- 
presentaties 
Afsluitende 
activiteit met ll en 
ouders/verzorgers 
 

Community/ 
TalentXXL 
Schoolreis 
Deadline SOM P4 

Teamdag 

28 Teamweek Teamweek Teamweek Teamweek Teamweek Teamweek 



 
11-
15 
jul 

 Overgangvergadering Overgangsvergadering  
 
 
 

Afsluitende Kring 
vanaf 13.00 uur 
Uitslag 
Eindexamen 
tijdvak 3 
Diploma-
uitreiking 

 

29 
18 
jul 

Start 
zomervakantie 

     

 
 


