
 

Kollum, 4 juli 2022 
 
Betreft: update start schooljaar 2022-2023 
 
Hallo allemaal!  
 
Wat hebben we een toffe kennismakingsmiddag gehad hè?! Wij hebben van jullie genoten en 
wat hebben we vier leuke eerste klassen volgend schooljaar!  
 
Wat hebben we gelachen tijdens “Ik hou van Holland” en “de marshmallow challenge’. Ook 
weten we al best veel van elkaar door alle vragen die tijdens de kennismakingskring 
voorbijkwamen. Jullie hebben op het dakterras laten zien dat jullie een ster zijn in “boter, 
kaas en eieren”, jullie kennen je klasgenoten én jullie weten wie jullie coach volgend jaar zal 
zijn. Dat is een fijne start! 
 
Nog eventjes en jullie basisschooltijd zit erop. Jullie zullen het vast nog druk hebben met 
kamp, musical, afscheid nemen, je laatste rapport en dan… is het vakantie! 
 
Voordat jij je tent van zolder haalt, kijkt of alle dopjes nog wel in je luchtbed zitten, je koffer 
gaat pakken, je hangmat in de tuin hangt, je insmeert met zonnebrandcrème en je je 
zonnebril op je neus zet is het handig om onderstaande informatie over de start van het 
nieuwe schooljaar op !mpulse Kollum nog even goed door te lezen. Dat geldt natuurlijk ook 
voor je ouder(s)/verzorger(s). 
 
Lezen jullie met ons mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Start schooljaar 2022-2023 – Campus Kollum  
De komende tijd zetten wij als team van !mpulse Kollum (!K) alles op alles om het schooljaar 
2022-2023 tot in de puntjes voor te bereiden. Het team van !K start daarom op maandag 29 
augustus en dinsdag 30 augustus met een teamdag. Alle leerlingen zijn die dagen nog vrij.   
 
Op woensdag 31 augustus zetten we vanaf 12.30 uur de zijingang van de Campus 
wagenwijd voor jullie open. Je ziet je coach al bij deze ingang staan als je je fiets achter de 
Campus parkeert. Om 12.30 uur luiden we het nieuwe schooljaar op !mpulse Kollum samen 
in. Het programma op deze dag duurt tot 15.15 uur. 
 
Wat neem je mee? Een tas met daarin een goed uitgerust etui (zie checklist verderop in deze 
update) en een boekje, schrift of agenda waar je in kunt schrijven. 
 
De eerste dagen op !mpulse Kollum staan in het teken van kennismaken met elkaar, het 
team, het gebouw en onze cultuur zodat je in alle opzichten goed voorbereid het schooljaar 
kunt starten. Op woensdag 31 augustus ontvangen jullie van ons een rooster met het 
programma van de rest van de introductieweek.  
 

 
 
Start periode 1 
Op woensdag 7 september starten we met het reguliere lesrooster dat je tegen die tijd in 
kunt kijken via Somtoday (zie uitleg hieronder). Hoe dat moet, leren we je tijdens de 
introductieweek. 
 
OVO Fryslân-Noord-account 
In de loop van de zomervakantie worden de gegevens van de leerling-accounts van OVO 
Fryslân-Noord (de overkoepelende organisatie van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) 
gemaild naar de ouders/verzorgers. Zorg ervoor dat je dit account activeert voordat je de 
eerste keer naar school komt. Bij het activeren moet je een eigen wachtwoord en een aantal 
andere dingen instellen. Met het OVO Fryslân-Noord-account log je in bij onder andere 
Microsoft 365, de wifi en Itslearning (zie uitleg onder). Bij het account krijgt elke leerling een 
eigen e-mailadres die eindigt op @pj.nl.  
 



 

Somtoday & Itslearning 
Jij en je ouders/verzorgers kunnen alles wat met school te maken heeft vinden via onze 
digitale systemen “Somtoday” en “Itslearning”. Tijdens de introductieweek krijg je een 
account hiervoor en zal het team uitleg geven over het gebruik hiervan. Daarnaast geven we 
je ouders/verzorgers tijdens de eerste ouderavond een kijkje in deze systemen.  
 
Somtoday 
Somtoday is ons leerlingadministratiesysteem  en leerlingvolgsysteem. In Somtoday kunnen 
jij en je ouders/verzorgers het lesrooster, cijfers, aan- en afwezigheid en persoonlijke 
gegevens inzien. 
 
Via onze website kun je inloggen op Somtoday. De inloggegevens krijg je binnenkort. Ook 
alle ouders/verzorgers zullen een eigen account krijgen om in te loggen. 
 

 
 
Itslearning 
Itslearning is onze elektronische leeromgeving (ELO). In Itslearning krijg je per vak toegang 
tot o.a. een planner/studiewijzer en het digitale lesmateriaal. Daarnaast kunnen vakdocenten 
hier digitale toetsen/overhoringen en taken klaarzetten en opdrachten die digitaal 
ingeleverd moeten worden. 
 
Via onze website kun je ook inloggen op Itslearning. Klik vervolgens op “Aanmelden met je 
OVOFN e-mailadres”. Vul je OVO Fryslân-Noord-gebruikersnaam en het bijbehorende 
wachtwoord in (zie boven).  
 
Beide applicaties zijn geschikt voor elk device: of je nou op je laptop, tablet of telefoon bezig 
bent, alles is binnen handbereik.  
 
Ook alle ouders/verzorgers krijgen een eigen account voor Itslearning. De gegevens hiervoor 
worden in een van de eerste schoolweken per e-mail verstrekt. 
 
 



 

Bring your own device 
Op !mpulse Kollum worden in principe alle benodigde lesmaterialen gratis beschikbaar 
gesteld aan onze leerlingen. Je maakt gebruik van leermiddelen die door de school betaald 
worden. Ook kan iedere leerling gebruik maken van de op school aanwezige wifi-verbinding 
en ontvang je van ons aan de start van het schooljaar een Microsoft 365-pakket (met o.a. 
Word, Excel en PowerPoint) bij je OVO Fryslân-Noord-account. 
 
Wij vragen al onze leerlingen een eigen device (laptop) mee te nemen naar school voor de 
verwerking van de lesstof. Dit gebeurt voornamelijk middels het door de school beschikbaar 
gestelde Microsoft 365-pakket en het internet. We stellen geen andere (hoge eisen) aan de 
aard van dit device. Je device kun je op school in je kluisje opbergen. Een kluisje krijg je in 
een van de eerste weken van het schooljaar. 
 
Voor nieuwe (eerstejaars) leerlingen biedt Piter Jelles de mogelijkheid tot de aanschaf van 
een laptop. In een volgende e-mail informeren we jullie over de mogelijkheid om tegen een 
gunstige prijs een laptop aan te schaffen. Mag wel, hoeft niet. Je kunt natuurlijk ook een 
andere eigen laptop meenemen. 
 
Roostertijden 
We werken op !mpulse Kollum met een rooster gebaseerd op (les)eenheden van 50 minuten. 
Hoe dit eruit ziet, zie je hieronder in het schema. Soms komt het voor dat 2 lesuren 
gecombineerd worden tot een les van 100 minuten. Er worden zowel lessen op de Campus 
Kollum (Gerrit Bleekerstraat 3) als op de locatie Johannes Bogermanstraat 25 gegeven. 
 

 

 
Vakken en leergebieden 
In het eerste leerjaar staan de volgende vakken en leergebieden in jouw rooster: 
Nederlands, Wiskunde & Rekenen, Engels, Spaans, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, 
Kunst, Theater en Sport & Spel. Daarnaast is er Kring en keuzewerktijd.  
 

Roostertijden  
Campus Kollum  

1 -- (teamoverleg) 
2 08.30 – 09.20 
3 09.20 – 10.10 
Pauze 10.10 – 10.25 
4 10.25 – 11.15 
5 11.15 – 12.05 
Pauze 12.05 – 12.30 
6 12.30 – 13.20 
7 13.20 – 14.10 
Pauze 14.10 – 14.25 
8 14.25 – 15.15 
9 15.15 – 16.05 



 

Kring en coach 
Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een persoonlijke coach. Deze coach is voor jou en je 
thuisfront het eerste aanspreekpunt. Jouw coach begeleidt de Kring en ondersteunt je bij het 
(leren) leren, plannen en organiseren. Iedere eerste klas heeft twee coaches. 
 
In de Kring vinden allerlei activiteiten plaats op vaste tijdstippen. Bijvoorbeeld vertellen, 
discussiëren, lezen, praten over onderwerpen als vriendschap, school, het nieuws en je 
hobby’s. Maar ook is de Kring de plek waar je samen met jouw coach verdiept in de 
onderwerpen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik & hoe leer ik leren, plannen en organiseren? 
 

 
 
Keuzewerktijd 
KWT staat voor keuzewerktijd en is minimaal 2 keer per week ingeroosterd in het rooster 
voor leerjaar 1, 2 en 3. We starten KWT altijd met een vast onderdeel: (begrijpend) lezen, 
woordenschat, rekenen of Engels. In het tweede deel van KWT kun je onder begeleiding van 
een teamlid schoolwerk maken en leren, werken aan opdrachten of projecten. 
 
Projecten en Talentdagen 
In de onderbouw staan er per schooljaar 6 verschillende projectweken en 4 Talentdagen op 
het programma. 
 
In onze Settingweken ga je 4 keer per jaar vanuit je passie en interesse aan de slag. Je maakt 
bijvoorbeeld samen met andere leerlingen uit leerjaar 1 en 2 een theatervoorstelling, 
ontwerpt een website of maquette of organiseert een sporttoernooi. 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.  
 
Tijdens de 2 Talentweken en de 4 Talentdagen staat de school in het teken van 
talentontwikkeling en community-leren. Je kunt kiezen uit een breed palet aan 
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.  
 
Tijdens Setting en Talent ga jij aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van jouw 
talenten, kun jij jouw interesses verbreden & verdiepen, ga jij je oriënteren op werk dat je 
misschien later wilt gaan doen en doet jij dingen waar jij blij van wordt en of die jou en 
anderen kunnen helpen.  
 

 
 
Flexuren – extra ondersteuning en begeleiding 
Er is een aantal momenten in het rooster waarop Flexuren zijn ingeroosterd. Tijdens deze 
Flextijd kun je extra begeleiding en ondersteuning krijgen als dat nodig is. Je kunt dan onder 
begeleiding van teamleden aan de slag met je schoolwerk, je krijgt extra ondersteuning bij 
verschillende vakken, begeleiding bij het plannen en organiseren van je schoolwerk of je 
werkt aan een plusprogramma. Jij kiest deels je eigen Flexuren, bij andere word je ingedeeld 
door je coach of je vakdocent. Hoe dat werkt, leren we je in de introductieweek. 
 
Welke vormen van Flexuren kennen we? 
VWT staat voor vakwerktijd en is vak-gerelateerd. Dit is op meerdere momenten aan het 
begin van een lesdag ingeroosterd. Jij kiest zelf het vak en de docent of je wordt door je 
coach of vakdocent bij vakwerktijd geplaatst. Onder begeleiding van een vakdocent werk je 
dan aan de verschillende opdrachten of onderdelen van een vak. De vakdocent is 



 

beschikbaar voor vragen en je kunt, als je dat wilt, extra uitleg krijgen. Ook kun je kiezen 
voor vakwerktijd voor bepaald skills zoals plannen en organiseren.  
 
SWOT staat voor schoolwerk ondersteuningstraject en wordt iedere schooldag op het 8ste en 
9de uur aangeboden. Tijdens SWOT word je door teamleden ondersteund in het plannen, 
organiseren en maken van jouw schoolwerk. Je wordt door jouw coach bij een of meerdere 
uren SWOT geplaatst als blijkt dat jij wel wat hulp bij jouw schoolwerk kunt gebruiken. 
 
SKOD staat voor specifieke kernvakkenondersteuning en dyslexie en wordt iedere schooldag 
op het 8ste en 9de uur aangeboden. Tijdens SKOD word je door teamleden ondersteund op 
het gebied van de kernvakken (Nederlands, Engels en rekenen& wiskunde) en/of vindt er 
dyslexiebegeleiding plaats. Je wordt op basis van jouw voortgang en ontwikkeling bij een of 
meerdere uren SKOD geplaatst als blijkt dat jij extra ondersteuning kunt gebruiken en/of 
leerachterstanden hebt opgelopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeling klassen  
Tijdens de kennismakingsdagen maakten we de klassenindeling voor leerjaar 1 in 2022 – 
2023 al bekend. Het samenstellen van de klassen is, daar waar een leerjaar uit meerdere 
klassen bestaat, een heel zorgvuldig proces, waarbij we rekening houden met verschillende 
factoren, zoals bijvoorbeeld: 
• De verhouding tussen de verschillende niveaus en begeleidingsbehoefte. 
• De basisschool van herkomst. 
• De woonplaats. 
• De verhouding jongens en meisjes. 
• De extra informatie die we tijdens de warme overdracht van de groepsleerkracht van 

groep 8 of de aanleverende school ontvangen. 
• De onderlinge relaties tussen de leerlingen – waarbij we rekening kunnen houden met 

tenminste één vriendschapsrelatie. 
 
De indeling van de klassen staat vast en is definitief. 



 

 
Leermiddelen (schoolboeken) 
Leermiddelen worden gratis beschikbaar 
gesteld aan alle leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Via 
‘MijnLeermiddelen’ wordt het bestellen en 
het leveren van het boekenpakket 
geregeld.  
 
Wij hebben op de website van 
MijnLeermiddelen voor iedere leerling het 
juiste boekenpakket klaargezet. Surf er 
snel heen en volg de aangegeven stappen. 
Met een paar muisklikken krijg jij je pakket 
thuisbezorgd. Bestellen kan zodra jij jouw 
OVO Fryslân-Noord-account hebt 
geactiveerd. Als je dat zo snel mogelijk 
doet, ben je er zeker van dat je je 
leermiddelen op tijd voor de start van het 
nieuwe schooljaar in huis hebt.  
 
Heb je vragen over het bestellen van je 
leermiddelenpakket? Neem dan 

rechtstreeks contact op met de klantenservice van MijnLeermiddelen (OsingadeJong). Zij 
helpen je dan verder.  
 
Een groot deel van de geleverde schoolboeken zijn huurboeken. Deze boeken moeten aan 
het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Mijnleermiddelen is eigenaar van de 
huurboeken. Daarom is het van belang dat schoolboeken goed worden behandeld. Schade of 
vermissing van de schoolboeken wordt door Mijnleermiddelen aan ouders/verzorgers in 
rekening gebracht. We raden je daarom aan om alle gekregen boeken direct bij ontvangst te 
controleren, de boeken te kaften en te voorzien van een sticker met je naam.  
 
Schoolspullen  
Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe schooljaar, is het van belang dat je een aantal 
onmisbare zaken dagelijks bij je hebt. Dus: als een speer naar de winkel met het volgende 
boodschappenlijstje:  
� Een agenda of notitieboekje met veel schrijf- of schijfruimte.  
� Een etui met daarin: pennen, potloden, kleurpotloden, een leuk gummetje, een 

geodriehoek, rekenmachine, schaar en als je echt niet voor verrassingen wilt komen te 
staan ook nog een lijmstift!  

� Een dikke A-4 ordner met 2 ringen en tabbladen.  
� Een pak snelhechters en showtassen.  
� Een A-4 multomap met tabbladen en papier of een flinke stapel (10) schriften. Tip: ruitjes 

en lijntjes!  



 

� Sportkleding en gymschoenen geschikt voor het sporten in de zaal en voor sporten  
 op het veld.  
� Een leuke broodbak met drinkbeker. Tip: in de Campus Kollum is een watertappunt waar 

je je flesje bij kunt vullen! 
� Een stevige tas waar ál je leuke spullen inpassen.  
� Een hoofdtelefoon(tje) of ‘oortjes’.  
� Kaftpapier en (naam)stickers voor je boeken.  
� Van je talendocenten hoor je aan het begin van het schooljaar welke woordenboeken je 

aan moet schaffen.  
� Een device (laptop).  
 

 
 
Jaaragenda en updates 
Op !mpulse Kollum is het schooljaar verdeeld in vier periodes. In onze jaarplanning wordt 
een overzicht gegeven van de belangrijke en speciale activiteiten per periode. De 
jaarplanning van het schooljaar kun je op onze website downloaden en inzien.  
 
Deze jaarplanning wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld. Het bestand op deze 
pagina is slechts ter indicatie en wordt gedurende het schooljaar niet bijgewerkt. De meest 
actuele data en activiteiten worden tijdig gecommuniceerd via de tweewekelijkse updates. In 
deze updates nemen we jullie in woord en beeld mee in alles wat er speelt op !mpulse 
Kollum.  
 
Website en sociale media  
!mpulse Kollum heeft een eigen website waarop, naast een schat aan informatie over onze 
school, ook de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden over ons te lezen zijn. We zetten 
ook de sociale media in om met de wereld om ons heen te communiceren. Heb jij onze 
website piterjelles.nl/impulsekollum al bekeken? En volg jij ons al op Instagram via 
@piterjellesimpulsekollum? 
 
 



 

Schoolgids  
!mpulse Kollum heeft een digitale schoolgids. Deze gids staat boordevol informatie over 
onze school en bevat ook algemene Piter Jelles-informatie. In de introductieweek wordt 
aandacht besteed aan de inhoud van de schoolgids. De schoolgids 2022 – 2023 is vanaf eind 
augustus digitaal beschikbaar. Meer informatie daarover volgt aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. 
 
Ouderbijeenkomst woensdag 31 augustus  
Het is traditie op !mpulse Kollum om ouders/verzorgers direct bij start van het nieuwe 
schooljaar op school uit te nodigen. We vinden het fijn, goed en gezellig om kennis te 
maken, ons voor te stellen, jullie te informeren over het werken en leren op !mpulse Kollum 
en praktische informatie te delen. 
 
We willen jullie daarom van harte uitnodigen om kennis te komen maken en aansluitend 
door ons meegenomen te worden in de wereld van onze afspraken rondom telefoongebruik. 
  
Programma ouders/verzorgers leerjaar 1 op woensdag 31 augustus: 

• 19.15    Inloop met koffie en thee 
• 19:30   Kennismaking met het team & de coaches en uitwisselen informatie 
• 20.15   Afsluiting  

 
We nodigen jullie uit om je in te schrijven voor deze informatieavond via onze website. We 
maakten hiervoor een knop aan op onze website (home - ouders – eerste bijeenkomst van 
het schooljaar). We kijken er naar uit om jullie te zien en te spreken op 31 augustus! 
 
Zo. Zijn jullie helemaal op de hoogte. Rest ons nog jullie allemaal een héle fijne vakantie toe 
te wensen. Rust lekker uit, laad lekker op, pas goed op jezelf & elkaar en blijf gezond. 
 
Tot aan de start van het schooljaar 2022– 2023 op Campus Kollum! 
 
Met vriendelijke groet. 
 
namens het team van !mpulse Kollum,  
 
Bea Kroeze  
Directeur 
 
Jelle Wakelkamp 
Teamleider onderbouw 


