
 
Beste update-abonnees, 
 
Jullie hebben het vast gemerkt, de frequentie van het versturen van de update hebben we 
aangepast. Het lukt ons in deze piekweken van het schooljaar niet om jullie elke week op de 
hoogte te houden van alles wat er speelt op !K. We doen dit daarom nu in principe om de 
twee weken. Lezen jullie met ons mee in deze extra dikke update? 
 
Settingpresentaties 
Afgelopen vrijdag sloten we de laatste Setting van dit schooljaar, die geheel in het teken 
stond van Engels en het nieuwe vak ‘Technologie & Toepassing’, volgens traditie af met een 
presentatie voor medeleerlingen, teamleden en familieleden.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In deze Setting konden onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen uit een flink aantal 
levensechte opdrachten waar aan iedere opdracht een andere technologische toepassing was 
gekoppeld. Een kleine greep: ontwerp en programmeer voor Wiemer een kas waarin zijn 
tomatenplanten groeien als kool zonder dat hij er moeite voor hoeft te doen. Maak een toffe 
making of video van deze Setting die we kunnen gebruiken op onze website.  Maak een 360 
graden-rondleiding door de Campus Kollum die je via een VR-bril kunt bekijken. Ontwerp en 
programmeer een draaiend spit voor in de pizza-oven van Jorrit waaraan hij de lekkerste 
gerechten kan grillen, maak een ontwerp voor een kinderdagverblijf in de schuur van 
Johanna waarbij je rekening houdt met allerlei (veiligheids)eisen of ontwerp een 
nagelknipper voor mensen met 1 hand. Jullie hebben een beeld.  
 
Wat ontzettend fijn dat onze leerlingen konden reken op zoveel support en aandacht van 
hun thuisfronten! Hoe tof om met jullie zowel het proces van de Setting als de prachtige 
eindwerken te kunnen delen! We genoten van onze trotse leerlingen en de positieve energie 
in de school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Veldwerk op Ameland 
Bijzondere planten en diersoorten spotten in de kwelder en daarna de ins en outs van 
massatoerisme en duurzaam toerisme ontdekken: dat was een mooie dag veldwerk – in het 
zonnetje - op Ameland voor 3hv-leerlingen met aardrijkskunde en/of biologie in hun 
pakket! 

 
 
Boekje talentworkshops afsluitende schoolweek 
In de week van 4 t/m 7 juli staan er flink wat supertoffe workshops op het program. In de 
begeleidende e-mail vinden jullie de link naar het boekje waarin alle workshops staan 
opgenomen. Inschrijven kan vanaf maandag 27 juni om 16.05 uur. Daarbij geldt dat jij je op 
zowel maandag, dinsdag als donderdag inschrijft voor minstens 4 lesuren workshops per 
dag. Op de dagen dat je kiest voor een stage, hoef je je niet in te schrijven voor 
talentworkshops. 
We gaan er een geweldige afsluitende week van maken op !K! 



 
Toots en Gerben – winnaars Arts eXpression beeldende kunst onderbouw 

 
Vorige week dinsdag is de expositie van de Arts eXpression in dbieb in Leeuwarden feestelijk 
geopend. Onze Toots en Gerben zijn daarbij door de vakjury als winnaars uitgeroepen in de 
categorie onderbouw. Wauw! Hoe tof! Gefeliciteerd mannen! Maar hey, wat wil je ook met 
zo’n pracht van een creatief kunstwerk. We zijn supertrots op jullie en op onze docenten van 
kunst & cultuur.  
 
Nieuwsgierig naar het werk van Toots & Gerben, Jidou, Iris en Rianne en alle andere 
inzendingen van de scholen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk? De expositie is tot 3 
juli te bewonderen in dbieb in Leeuwarden. Komt dat zien! 
 
Herhalingscursus reanimatie leerjaar 4HV en 5V, basiscursus voor leerjaar 2 en 3T 
Alle leerlingen van 4HV en 5V volgden deze week van het schooljaar 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. Kijk, dat is meerwaarde. Komende week is 
het de beurt aan leerjaar 3T om de basiscursus te doen en in de Talentweek volgen alle 
leerlingen uit leerjaar 2 de basiscursus. 

 



 
 
Verkiezingen oudergeleding deelraad @!K 
Na de zomervakantie gaan we starten met een nieuwe deelraad, waarin leerlingen, ouders en 
teamleden van !mpulse Kollum alle geledingen vertegenwoordigen. Er zijn drie ouders die 
zich verkiesbaar hebben gesteld voor de oudergeleding, wat fijn! 
 
Dit betekent dat we verkiezingen hebben uitgeschreven en hierbij willen we jullie vragen om 
je stem uit te brengen.  
 
Via de link in het e-mailbericht kunnen jullie de motivatie van de verschillende kandidaten 
lezen, en kunnen jullie stemmen. 
 
Ook voor de leerling geleding hebben we verkiezingen uitgeschreven, vier leerlingen hebben 
zich verkiesbaar gesteld! Deze verkiezingen zullen in de kring plaatsvinden.  
 
We hopen op veel stemmen en op een prettige samenwerking binnen de nieuwe deelraad! 
 
Namens de deelraad, 
 
Femke de Boer en Dorijn van Doorn 
 
Practicumtoets mens & natuur 
Als je aan een toets denkt, popt al snel het beeld op van leerlingen in rijtjes, gewapend met 
een pen die in alle stilte en rust hun opgedane kennis aan het papier toevertrouwen. 
Maar hey, kijk. Zo kan het ook! Tijdens de practicumtoets van Mens & Natuur tonen onze 
kids hun skills met betrekking tot herkennen van suspensie, emulsie en oplossing in de 
praktijk! 
 

 
Nieuws van de sectie wiskunde 
Afgelopen maandag is de groep havo 4 wiskunde B, in tweetallen, bezig geweest met een 
praktische opdracht. De leerlingen zijn op zoek gegaan met passer en liniaal hoe ze 
bissectrices, loodlijnen en middelloodlijnen konden construeren. Wat een mooie klus! Vol 
enthousiasme zijn ze hiermee aan de slag geweest. Er zijn mooie, creatieve constructies 
voorbij gekomen. In een van de foto’s hieronder een voorbeeld van een uitwerking van zo’n 
constructie. 



 
Op het moment van schrijven is leerjaar 5 VWO druk bezig met een praktische opdracht. 
Leerlingen werken in teams van drie of vier leerlingen een dag lang aan het oplossen van een 
realistisch probleem. In dit geval is de case om uit te zoeken waar, bij meerdere deelnemers 
uit verschillende landen en werelddelen, een finale van een wedstrijd kan worden gehouden. 
Hierbij is het de kunst een strategie bedenken waarbij er zo min mogelijk gereisd wordt door 
de internationale deelnemers. 
 

 
Komende maandag staat voor 4 havo/vwo wiskunde A leerlingen een afsluiting van een 
praktische opdracht (PO) op het programma. De laatste weken hebben de leerlingen in de 
les, maar ook thuis diverse opdrachten gemaakt waarbij ze het programma Excel moesten 
gebruiken. Het maken van diagrammen, polygonen en puntenwolken stond hierin centraal. 
De PO bestaat uit het inleven van het gemaakte werk en komende maandag een afsluitende 
toets.  
 
In alle bovenstaande PO’s komen andere vaardigheden aan bod dan bij de reguliere lessen 
wiskunde. Bovenstaande PO’s worden ook met een cijfer beoordeeld en tellen ook mee in het 
eindcijfer. Gezien het enthousiasme van de leerlingen, worden mooie cijfers verwacht! 
  
Laatste schoolweken 
Graag verwijzen we jullie naar de update over de TalentweekXXL, voorheen Communityweek. 
We plakten de link in het e-mailbericht. Ook brengen we graag de portfoliopresentatie en de 
barbecue nog een keer onder jullie aandacht. Hebben jullie je al ingeschreven? 
 
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 

TalentweekXXL TalentweekXXL 
Schoolreis Walibi 

TalentweekXXL 
 

TalentweekXXL 
Deadline SOM P4 
Portfolio- 
presentaties 
Barbecue met ll en 
ouders/verzorgers 

Teamdag 

28 Teamweek 
 

Teamweek 
Overgangvergadering 

Teamweek 
Overgangsvergadering 

Teamweek 
 

Teamweek Teamweek 
 



 
11-
15 
jul 

 
 
 

Boeken inleveren 
en afsluitende 
Kring vanaf 13.00 
uur 
Uitslag 
Eindexamen 
tijdvak 3 
Diploma-
uitreiking 

29 
18 
jul 

Start 
zomervakantie 

     

 
 


