
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen woensdag gaven we met middels een introductieprogramma het startschot voor 
het schooljaar 2022-2023. We vinden het, vanuit onze visie op onderwijs, van wezenlijk 
belang de eerste week van het schooljaar flink tijd en aandacht te besteden aan allerlei sociale, 
sportieve en culturele activiteiten die in het teken staan van verbinding en kennismaken – in 
de breedste zin van het woord. 
 

 
 
We hopen dat jullie, net als wij, hebben genoten van deze bruisende eerste dagen op !mpulse 
Kollum. Wij hebben afgelopen dagen ervaren als een heel fijne en bijzondere start van het 
nieuwe schooljaar. 
 
 



 
Start periode 1 
Aankomende woensdag (6 september) start periode 1 en beginnen we met ‘het echte werk’. 
Alles wat je daarvoor moet weten, hebben we hieronder op een rijtje gezet. We willen je dan 
ook vragen deze brief, samen met je ouders/verzorgers, zorgvuldig door te lezen zodat je 
goed bent voorbereid en we samen een vliegende start kunnen maken!  
 
Huisvesting 
In totaal zullen er met ingang van het nieuwe schooljaar zo’n 650 leerlingen onderwijs op de 
Campus Kollum volgen. De beide scholen, het bestuur van de Campus Kollum en 
afgevaardigden van de gemeente weten elkaar op het onderwerp leerlingengroei te vinden 
en zijn hierover met elkaar in gesprek. Gezien deze leerlingengroei is het nodig dat de 
capaciteit van de Campus structureel wordt uitgebreid. Hiervoor worden momenteel mooie 
plannen ontwikkeld en uitgewerkt.  
 
Daarnaast is het van belang om de tijd tussen het huidige schooljaar en de realisatie van een 
permanente uitbreiding van de Campus te overbruggen. Dit kan door in de tussentijd 
gebruik te maken van een vorm van tijdelijke huisvesting in de Units op het plein van de 
Campus en het gebouw aan de Johannes Bogermanstraat – waar met ingang van dit 
schooljaar twee extra lokalen in gebruik worden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Basisrooster 
Het basisrooster is het standaard rooster waar alle klassen op !mpulse Kollum in zijn verwerkt. 
We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om de eerste versie van het basisrooster - dat 
in eerste instantie wordt samengesteld door onze roostermaker - te checken.  
 
De ervaring leert dat er altijd fouten en hiaten zitten in de eerste versie van het rooster. Ook 
kan het zijn dat een individueel rooster of klassenrooster niet geheel aan onze eisen voldoet. 
Zo ook dit schooljaar – zeker gezien de tijdelijke huisvesting en de afstemming van de roosters 
met Piter Jelles Dalton Dokkum en het Lauwers College Kollum. We doen ons best om deze 
fouten zo spoedig mogelijk uit de eerste versie van het basisrooster te filteren en/of 
aanpassingen te doen wanneer dit tot onze mogelijkheden behoort. Dit levert de komende tijd 
wel het een en ander aan roosterwijzigingen op. We hopen hiervoor op jullie begrip. 
 
Momenteel zijn er nog twee openstaande vacatures op !mpulse Kollum. We hopen jullie 
volgende week te kunnen berichten dat we een collega voor het vak Spaans (leerjaar 1, 2 en 
3HV) en een collega voor het vak economie (leerjaar 3) hebben kunnen benoemen en het team 
van !K compleet is. 
 
Actuele rooster 
Door verschillende omstandigheden, zoals activiteiten en afwezigheid van teamleden, zullen 
er elke week aanpassingen worden gedaan aan dit basisrooster. Het is daarom belangrijk om 
altijd via SOMtoday het actuele rooster te bekijken (zie onder). Er wordt niet op een andere 
manier gecommuniceerd over roosterwijzigingen dan via SOMtoday. 
 
Het rooster voor komende week is – voor de zekerheid - ook als link in de e-mail toegevoegd. 
Deze kun je gebruiken als het nog niet lukt om toegang te krijgen in SOMtoday. Het kan 
natuurlijk zijn dat het rooster wordt gewijzigd na het versturen van deze mail. Check daarom 
op school of dat zo is, en gebruik SOMtoday direct zodra het is gelukt om toegang te krijgen. 
 
Als leerlingen zien dat bijvoorbeeld hun vakkenpakket niet goed staat in SOMtoday, dan 
verzoeken we hen contact op te nemen met onze examensecretaris Linda 
(lschenkhuysen@pj.nl). Voor andere vragen kunnen leerlingen terecht bij hun coach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. Het gaat om de geselecteerde 
boeken. Extra boeken hoeven niet te worden 
besteld. 
 
We zijn op de hoogte van het feit dat (nog) 
niet alle boeken aan de start van het 
schooljaar geleverd kunnen worden. Dit is 

een jaarlijks terugkerend item waar we op school mee om weten te gaan. Dit onderwerp 
komt in de verschillende Kringen aan bod. 
 
Heb je vragen over het bestellen van je leermiddelenpakket? Neem dan rechtstreeks contact 
op met de klantenservice van MijnLeermiddelen (OsingadeJong) 0515 - 580081. 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.  
 
Van Dijk 
Vorig schooljaar leverde Van Dijk de boeken voor !mpulse Kollum. Leerlingen van leerjaar 1 
en 2 hebben het boek voor M&M ‘Mundo’ op school ingeleverd. Per abuis heeft Van Dijk kosten 
voor deze boeken in rekening gebracht bij ouders/verzorgers. Wij namen hierover contact op 
met Van Dijk en kregen de toezegging dat er deze week een creditnota uitgaat naar 
ouders/verzorgers die deze rekening betaalden. !mpulse Kollum heeft de gehele rekening 
voldaan. Excuses voor de verwarring en de overlast, ook namens Van Dijk. 
 
 



 
Lestijden 

Binnen de Campus Kollum werken we met een 
rooster gebaseerd op eenheden van 25 en 50 
minuten. Een regulier lesuur duurt 50 minuten. Hoe 
dit rooster er uitziet, zie je hiernaast in het schema.  
• De lokalen K1 t/m K19 vind je in de Campus. 
• De Flexruimtes en werkeilanden F21 t/m F30 vind  
je ook in de Campus. 
• De lokalen K40 t/m K43 vind je in de units. 
• De lokalen K48 t/m K57 vind je in de locatie aan 
de  Johannes Bogermanstraat (JB). 
• We maken gebruik van 2 sporthallen: de van der 
Bijhal en de gymzaal van Baensein. Ook gebruiken 
we de velden van VV Kollum.  

 
Op !mpulse Kollum maken de leerlingen geen gebruik van de onderwijstijd in blok 0 – lesuur 
1. In dit blok start het team van !K de dag in gezamenlijkheid op en maakt het Lauwers College 
gebruik van een opstartuur met leerlingen. Een eerste les van !mpulse Kollum begint dus nooit 
op het eerste lesuur, maar vanaf het tweede lesuur.  
 
Afkortingen 
Hieronder een verklaring voor de afkorting van de vakken en leergebieden zoals deze in het 
rooster worden gebruikt bij leerjaar 1.  
 
Afkorting Roosteronderdeel 
mm  mens & maatschappij 
mn  mens & natuur 
lo  sport & spel 
en  Engels 
sp  Spaans 
ne  Nederlands 
wi  wiskunde 
kckv  kunst & cultuur 
kwt  Keuzewerktijd 
kring  Kring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOMtoday 
SOMtoday is ons leerling-administratiesysteem en leerlingvolgsysteem. In SOMtoday kunnen 
leerlingen en hun ouders/verzorgers de behaalde resultaten, aan- en  afwezigheid en het 
actuele rooster inzien.  
Leerlingen worden aankomende week tijdens Kring wegwijs gemaakt met SOMtoday, 
ouders/verzorgers ontvangen voor het eind van deze week een eigen ouderaccount. 
 
We willen we jullie vragen SOMtoday de eerste weken zowel in de avond als in de ochtend te 
checken op roosterwijzigingen. 
 
De applicatie SOMtoday is geschikt voor elk device. Tip: installeer de handige app van 
SOMtoday op je mobiele telefoon en/of tablet. 
 

 
 
Itslearning 
Op Itslearning vind je bijvoorbeeld alle schoolwerk, het lesmateriaal en planners voor de 
vakken. Ook digitale lesmethodes voor bepaalde vakken kunnen bereikt worden via 
Itslearning. Ook is Itslearning gekoppeld aan Microsoft Teams waardoor als er online lessen 
georganiseerd worden, de toegang tot deze lessen via Itslearning verloopt. Daarnaast hebben 
alle ouders/verzorgers toegang tot Itslearning. Voor nieuwe ouders/verzorgers volgt hier nog 
nader bericht over. 
 
Keuzewerktijdrooster 4T, 4HV, 5HV en 6V 
Voor leerlingen uit deze klassen geldt: 
We bieden het 2de tot en met het 6de lesuur door teamleden begeleide keuzewerktijd (KWT) 
aan. We nodigen je van harte uit om hiervan gebruik te maken en om tussen de lessen door 
lekker aan het werk te gaan op de werkeilanden. De KWT-uren zijn facultatief mits je 



 
voldoende presteert. Mocht dit niet het geval zijn, kan de coach namens het team dringend 
adviseren en/of besluiten dat je de KWT-uren verplicht volgt. Voor de leerlingen van Dalton 
Dokkum geldt dat zij gebruik maken van de aangeboden lesuren KWT op dinsdag en de 
woensdag. 
 
Vakwerktijd - facultatief 
Vanaf maandag 19 september staat er op maandag en donderdag het eerste lesuur vakwerktijd 
(VWT) voor alle leerlingen en teamleden ingeroosterd. Tegen die tijd krijg je de mogelijkheid 
je VWT via de agenda van SOMtoday in te plannen; je schrijft je in voor een vak/docent of je 
wordt voor een hele periode ingepland voor 1 of 2 vakken door je coach of een docent. 
Onder begeleiding van je vakdocent werk je tijdens VWT aan het desbetreffende vak of 
leergebied. De vakdocent is beschikbaar voor vragen en kan aan (groepjes) leerlingen 
desgevraagd extra uitleg geven.  
 
Extra ondersteuning en begeleiding 
Soms is het fijn om een periode wat extra hulp, begeleiding en ondersteuning te krijgen. Op 
grond van de uitkomsten van de overgangsvergadering (juli 2022), een analyse van de inhoud 
van jouw leerlingvolgstysteem en/of de warme overdracht van de basisscholen kun je de 
komende periode door je coach worden ingedeeld bij Vakwerktijd, Schoolwerkondersteuning 
(SWOT) of Specifieke Kernvak- en Dyslexieondersteuning (SKOD). Wanneer je hiervoor wordt 
ingeschreven gaat het om verplichte onderwijstijd. De coach bespreekt die inschrijving met 
jou in een persoonlijk gesprek. Je krijgt dan een periode extra hulp en ondersteuning bij 
schoolvakken die jij moeilijk vindt, bij het leren leren of bij het plannen en organiseren van je 
schoolwerk.  
 

 
 
Talentdagen 
We organiseren dit schooljaar 4 Talentdagen. Je kunt je op die dagen inschrijven voor 
verschillende talentworkshops die door teamleden, leerlingen en externe professionals in de 
loop van het schooljaar worden aangeboden. Tegen de tijd van de eerste Talentdag volgt 
hierover meer informatie. Lijkt het jou als ouder/verzorger leuk om een bijdrage te leveren? 
Neem dan gerust contact op via de coach. 
 



 
Leerling account 
Iedere nieuwe leerling kreeg van ons een OVO Fryslân-Noord-leerling account. Met dit account 
kunnen leerlingen inloggen op de wifi van de school en het door de school aangeboden 
Microsoft 365–pakket. Iedere leerling kan de desktopversie en de apps van Microsoft 365, 
zoals Word, Teams en Excel, op maximaal 5 (eigen) devices installeren. Via het bijbehorende 
e-mailadres wordt vanuit school veelvuldig gecommuniceerd met de leerlingen. We raden 
jullie dan ook aan om dagelijks je PJ-mail te checken en raden aan om het account in te stellen 
in de standaard e-mailapp of de Outlook-app op je telefoon. In de Kring wordt komende week 
aandacht besteed aan de omgang met het OVO Fryslân-Noord-account. 
 
Campus Kollum-pas en opbergvakjes (kluisjes) 
We hebben voor al onze nieuwe leerlingen een Campus Kollum-pas aangemaakt. Deze pas 
wordt onder andere gekoppeld aan de opbergvakjes (kluisjes). We verwachten de pasjes en 
kluisjes zo spoedig mogelijk aan alle nieuwe leerlingen te kunnen uitdelen.  
 
Havo 4- en 5-leerlingen Dalton Dokkum 
Vanaf 12 september zal een aantal leerlingen uit leerjaar 5 op maandag keuzevakken volgen 
in Dokkum. Havo 5-leerlingen uit Dokkum zijn op dinsdagen en woensdagen in Kollum 
aanwezig voor het volgen van verschillende vakken. Een schema met de bustijden volgt. 
 

 
 
Omgang met elkaar 
Overal zijn regels en worden afspraken gemaakt. Regels en afspraken zijn er om het samen 
leven, wonen en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen. 
 
Op !mpulse Kollum zijn de regels en afspraken gebaseerd op de fatsoensnormen: 

• Je gaat met respect om met elkaar, met je eigendommen en de eigendommen van 
een ander. 

• Je draagt bij aan een goede en veilig sfeer in de school – en in de Campus. 
• Je communiceert open en groen; je lost problemen op door erover te praten.  
• Je bent aanspreekbaar op je gedrag.  
• Je komt je afspraken na. 
• Je komt op tijd.  

 
 



 
Daarnaast zijn er een aantal praktische regels en afspraken:  

• Je laat een open en productieve werkhouding zien en je hebt de spullen bij je die 
nodig zijn om goed te kunnen werken.  

• Je hebt dagelijks je eigen device bij je.  
• Tijdens alle roosteronderdelen ben je efficiënt aan het werk en is je planning 

inzichtelijk voor jezelf en het team.  
• Het gebruik van internet is gericht op schoolwerk. 
• Tijdens onderwijstijd staan de mobiele telefoons op stil en zitten in de tas. Gebruik 

van je mobiele telefoon gaat in overleg met je docent of begeleider.  
• Tijdens alle roosteronderdelen ben je in de ruimte die in het rooster staat benoemd.  
• Tijdens de KWT wordt er op de werkpleinen gefluisterd, in het stiltelokaal is het stil.  
• Tijdens onderwijstijd (les, KWT, VWT, Setting, Community, Talentworkshops en 

Kringen) wordt niet gegeten en gedronken. Gezondheidsredenen zijn hierop een 
uitzondering.  

• In de pauzes eet en drink je in de kantine, op het leerplein, op het dakterras of op 
het plein van de Campus. Het nuttigen van energiedrank in de Campus is niet 
toegestaan. 

• Tijdens de pauze ben je niet in de lokalen en in de ruimtes van de Colle. 
• Wil je er in de pauze even tussenuit? Dat kan! Zorg er wel voor je op tijd terug bent.  
• Je maakt er een gewoonte van om de Campus door de zijdeur binnen te komen en 

te verlaten.   
• Je fiets parkeer je achter de Campus tussen de nietjes. 
• Wil je gebruik maken van keukenspullen? Neem ze dan van thuis mee.  
• Je afval deponeer je in de afvalbak.  
• De Campus en het plein zijn rookvrij.  
• In de ruimtes van de bibliotheek en de Colle ben je te gast.  

 
Bring your own device 
Wij vragen al onze leerlingen iedere lesdag een eigen device 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.  
 



 
Verlof en absentie 
Het kan voorkomen dat je ziek bent of niet naar school kunt. Wat je dan doet, hebben we 
hieronder overzichtelijk in een schemaatje gezet voor jullie. Op !mpulse Kollum verwachten 
we al onze leerlingen bij alle onderwijsactiviteiten. In Somtoday wordt jouw aanwezigheid 
genoteerd. Je ouders/verzorgers kunnen jouw aanwezigheid ook inzien.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Updates 
Leerlingen en hun ouders/verzorgers worden tweewekelijks in woord en beeld op de hoogte 
gesteld van zaken die er spelen op !mpulse Kollum. Leerlingen en ouders/verzorgers 
ontvangen via de e-mail een link naar onze ‘nieuwsbrief’ waarin ook de actuele jaaragenda 
is opgenomen. We verwachten dat jullie met ons meelezen, zodat jullie op de hoogte zijn 
van alles wat er speelt op !K. 
 
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. De schoolgids 2022 – 2023 is 
vanaf half september digitaal beschikbaar.  
 
Update start schooljaar 2022-2023 
Voor de zomervakantie ontvingen jullie van ons de update start schooljaar. We raden je aan 
deze nog even goed door te nemen en te checken of je helemaal klaar bent voor het nieuwe 
schooljaar.  



 
Planning periode 1 
Hieronder vinden jullie de planning voor de eerste periode van het schooljaar. 
 
We hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd om samen met ons een 
vliegende start te maken. 
 
Tot morgen op !mpulse Kollum! 
 
Met vriendelijke groet 
 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jaaragenda (periode 1) 2022-2023 

 
 Zomervakantie 
   Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag vrijdag 

Periode 1 
35  
29-2 sep 
 

Opstartweek 
Introductie 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

12.30 uur start schooljaar 
Ouderavond leerjaar 1  
@Campus 

Introductie 
Ouderavond leerjaar 2 & 3 
@JB 

Introductie 

36 
5 – 9 sep 

Introductie Introductie 
Ouderavond  
leerjaar 4,5&6 @JB 

Introductie Start periode 1 en  
regulier rooster 

  

37 
12 – 16 sep 

      

38 
19 – 23 sep 

      

39 
26 – 30 sep 

Afname CITO/VAS0 
Leerjaar 1 

     

40 
3 – 7 okt 

Afname CITO/VAS0 
Leerjaar 1 

   Teammiddag  
Leerlingen vanaf 13.20 
uur vrij 

 

41 
10 – 14 okt 

  Kick Off T&T Challenge  
 

 Excursie Den Haag 
3T/4HV 

TalentdagXXL 

42 
17 – 21 okt 

Herfstvakantie 

43 
24 – 28 okt 

 Teamdag  
Leerlingen vrij 

 Verkeersmarkt leerjaar 1 Toetsweek 1 
Verkeersmarkt leerjaar 1 

Toetsweek 1 

44 
31 – 4 nov 

Setting:  
M&N & kunst 
Profilering:  
economie & cultuur 

Toetsweek 1 
Profilering/Setting 

Toetsweek 1 
Profilering/Setting 
 

Toetsweek 1 
Profilering/Setting 
 

Toetsweek 1 
Profilering/Setting 

Toetsweek 1 
Profilering/Setting 
 

 


