
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
En voor je het weet is het herfstvakantie! Graag nemen we jullie - op het randje van een heerlijk 
weekje vrij - mee in alles wat er speelt op !mpulse Kollum. Lezen jullie met ons mee? 
 
Talentdag vrijdag 14 oktober 
Zó, dat was een spetterende Talentdag! Dank aan eenieder die deze toffe dag vol originele 
workshops mogelijk maakte. De plaatjes spreken voor zich. Wil je meewerken aan de volgende 
Talentdag op woensdag 23 november? Geef je op bij de coach (van je zoon of dochter). Doen! 
 

 
 
 



 
Personele zaken en vacatures 
De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een ongekende krapte. Tekorten doen zich in 
vrijwel alle beroepsgroepen, opleidingsniveaus en regio’s voor. Ook op !mpulse Kollum 
kampen we met deze krapte op de arbeidsmarkt. Het is niet gemakkelijk voor alle vacatures 
bekwame collega’s te vinden en/of deze collega’s aan ons te binden. Dit is nieuw voor ons. 
We doen ons uiterste best om zo creatief mogelijk om te gaan met deze situatie maar ijzer 
met handen breken lukt ons niet. We rekenen hierbij op jullie begrip.  
 
De vacature Engels, ontstaan door ziekte, wordt na de herfstvakantie ingevuld door onze 
collega Amarins, wat fijn! Amarins is in het bezit van een 2de graad onderwijsbevoegdheid 
voor het vak Engels en is studerend voor haar 1ste graad. 
 
Onze collega’s Sido (economie), Tim (Nederlands) en Rixt (coach maatwerk) nemen om 
verschillende redenen binnenkort afscheid van !mpulse Kollum.  We zijn naarstig op zoek 
naar de invulling van de ontstane vacatures. Ben of ken je iemand die bekwaam en/of 
bevoegd is? Laat het ons weten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settingweek leerjaar 1 en 2 
Vier keer per jaar organiseren we een Settingweek. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 werken 
dan samen in groepen onder begeleiding van teamleden aan een onderwerp rondom thema’s 
die binnen de leergebieden aan de orde komen. Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 
4 november gaan onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 tijdens de eerste Setting van dit 
schooljaar aan de slag met een grote en creatieve opdracht rondom de leergebieden kunst 
en mens & natuur.  
 
Setting betekent: onderzoeksvragen, doelen en een hypothese op te stellen, een planning 
maken, overleggen, organiseren, samenwerken, inspiratieworkshops volgen, op excursie 
gaan, onderzoek doen – in en buiten de school – aan verslaglegging doen, evalueren, 
bijstellen, reflecteren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen, je 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden. 



 
 
In deze Setting bestaat de presentatie uit de spectaculaire lancering van een raket of een 
bewegend kunstwerk. De Setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct of 
dat samen met het proces wordt beoordeeld. 

Het Settingboekje met daarin het programma van de Setting en de uitnodiging voor de 
Settingpresentaties volgt na de herfstvakantie.  

 
Profileringsweek 3HV 
In de week van 31 oktober t/m 4 november organiseren we voor leerjaar 3HV de eerste 
Profileringsweek. Dit schooljaar zijn er drie Profileringsweken, bedoeld om leerlingen kennis 
te laten maken met de verschillende vakken in de bovenbouw om zo een goede profiel- en 
vakkenkeuze te kunnen maken. In de eerste Profileringsweek staan de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, BSM, Duits en wiskunde centraal.  
 
In dat kader zullen we op donderdag 3 en vrijdag 4 november met alle leerlingen van 3HV naar 
Berlijn gaan. Dit doen we om de vakken aardrijkskunde, Duits en geschiedenis volop in de 
schijnwerpers te kunnen zetten op een bijzondere plek in Europa, waar de geschiedenis, 
stedelijke ontwikkeling en de Duitse taal tot leven komen.  
 
Het volledige programma van de profileringsweek volgt na de herfstvakantie. 
 



 

 
 
Portfolio 
Op !mpulse Kollum aan je portfolio. In dit portfolio verzamel je alle resultaten, vaardigheden 
en talenten die je hebt ontwikkeld en laten zien tijdens je carrière op !mpulse Kollum. 
Tijdens dit proces vind je antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat heb 
ik te ontwikkelen? Wat past bij mij? Welk profiel hoort daarbij? Welke vervolgopleidingen 
passen bij mij? Welke beroepen(sectoren) spreken mij aan? 
 
In de Kring wordt – ook na Setting, Profilering en Talentdagen/weken - volop aandacht 
besteed aan het vullen van dit portfolio. Aan het eind van het schooljaar wordt het portfolio 
gepresenteerd aan medeleerlingen, team en ouders/verzorgers. Een uitnodiging hiervoor 
volgt te zijner tijd. 
 
Toetsweek leerjaar 3T, 4, 5 en 6 
Vanaf donderdag 27 oktober tot en met vrijdag 4 november is het toetsweek voor leerjaar 
3T, 4, 5 & 6. Het toetsrooster is inzichtelijk via SOMtoday. In de e-mail bij deze update vind 
je een link met praktische informatie over de toetsweek.  
 
We wensen jullie alvast alle succes van de wereld tijdens (de voorbereidingen op) de 
toetsweek! Toi, toi, toi.  
 
Verkeersmarkt leerjaar 1 donderdag 27 oktober 
We vinden het van groot belang dat onze leerlingen veilig op weg gaan van en naar school. 
Jaarlijks organiseren we daarom voor leerlingen van klas 1 een verkeersmarkt. Deze is 
bedoeld om leerlingen bewust te maken van het feit dat een ongeluk in het verkeer écht in 
een klein hoekje zit, maar dat je zelf ook dingen kunt doen om een ongeluk te voorkomen. 
Leerlingen ervaren hoe het is om blind te zijn en deel te nemen aan het verkeer en leggen 
een fietsparcours af met veel afleiding onderweg. Hierdoor wordt heel duidelijk wat de 
risico’s zijn en wat je kunt doen om ongelukken in het verkeer te voorkomen. Bijna alle 



 
leerlingen komen op de fiets naar school, vandaar dat er met name aandacht is voor de 
risico’s die het met zich meebrengt om door het drukke verkeer te fietsen. 
De markt wordt georganiseerd met medewerking van de ambulancedienst, de politie en 
Veilig Verkeer Nederland. 
 
Deze verkeersmarkt vindt plaats in de ochtend van donderdag 27 oktober op het plein van 
de locatie Johannes Bogermanstraat en is opgenomen in het rooster in SOMtoday. 
 
Excursie Den Haag 
Voordat het in het nieuws is, al weten wat wordt besloten door onze politici! Leerjaar 3T en 
4HV maakten het afgelopen donderdag mee toen ze vanuit het vak maatschappijleer & de 
burgerschapsdoelen zelf in de Tweede Kamer op bezoek waren. En om het nog boeiender en 
beeldender te maken, gingen de leerlingen zelf over maatschappelijke kwesties in debat en 
werd in de stad een route ‘van wens tot wet’ afgelegd. Een dag om nooit meer te vergeten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Challenge – Sterk Techniek onderwijs 

Hoe vet? !mpulse Kollum doet met 2 groepjes (8 
leerlingen) mee aan de scholenchallenge van Sterk 
Techniek Onderwijs (STO). Dit betreft een challenge 
waaraan leerlingen van het Lauwers College 
Buitenpost & Grijpskerk, Dockinga College, Piter Jelles 
Dalton Dokkum en !mpulse Kollum deelnemen.  
Afgelopen woensdag was de kickoff bij Bowinn te 
Dokkum, het innovatiecentrum voor de bouw.  

 
Een zestal bedrijven uit de regio 
voorzag alle deelnemers van 
informatie en gaf de leerlingen diverse 
en levensechte opdrachten mee, zoals: 
ontwerp je eigen tiny house, ontwerp 
een ‘’off the grid’’ huis zonder NUTS-
voorzieningen of ontwerp een 
duurzame, CO2 neutrale isolatieplaat. 
 

Tijdens deze challenge leren leerlingen veel over 
maatschappelijke problemen en gaan zij op zoek 
naar technische oplossingen hiervoor. Er is 
bijvoorbeeld sprake van vergrijzing, een tekort aan 
starterswoningen en een grote toestroom van 
vluchtelingen. Daarnaast zijn de energieprijzen 
torenhoog. Hoe ontwerp je een duurzaam, 
energieneutraal huis? Ook wordt er gekeken naar de 
toepassing van robotica en domotica. Hoe worden 

huizen geprogrammeerd? Denk hierbij onder andere aan een klimaatsysteem, 
robotstofzuigers en spraakbediende apparatuur.  
 
De komende tijd werken de groepjes -onder andere tijdens de talentdagen- aan één van 
deze opdrachten, of een combinatie hiervan. Het uiteindelijke eindresultaat zullen zij -onder 
andere in de vorm van een maquette- presenteren aan de vakjury. Deze eindpresentatie 
staat gepland op woensdag 7 december. Alle deelnemers van het winnende groepje krijgen 
een drone! Wij houden jullie op de hoogte. En mocht je na het lezen van dit bericht nog 
willen deelnemen; er kunnen nog twee deelnemers aansluiten!  
 
Ouderavond leerjaar 3 
Ook in leerjaar 3 wordt er flink geïnvesteerd in loopbaanoriëntatie (wie ben ik, wat kan ik, wat 
wil ik, welke keuzes maak ik?). Immers, het is het leerjaar waarin alle leerlingen uiteindelijk 
een profiel en bijbehorende vakken kiezen waarin ze in leerjaar 4, 5 en 6 examen in doen. 



 
Graag betrekken we jullie als ouders/verzorgers in een vroeg stadium bij dit proces. We 
nodigen jullie dan ook uit om samen met ons het proces omtrent loopbaanoriëntatie en 
profielkeuze door te nemen. 
 
Voor leerjaar 3HV geldt dat we ouders/verzorgers ook graag meenemen in de 
profileringsweken en de reis naar Berlijn die daar onderdeel van is.  
 
Op donderdag 27 oktober organiseren wij een voorlichtingsavond voor alle ouders/verzorgers 
van leerlingen van leerjaar 3. De avond start om 19.00 uur en zal tot ongeveer 20.30 uur 
duren. We verwelkomen jullie graag op onze locatie op de Johannes Bogermanstraat 23. 
 
Mens & natuur 
Uit proefjes tijdens de lessen van M&N blijkt dat onze hersenen hun eigen draai geven aan 
de wereld om ons heen. Hoe kan het dat we ledematen voelen die niet van ons zijn? En 
waarom voelt lauw water warm en koud tegelijk? Vraag dat maar aan leerjaar 1! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bericht van Travel Active 
        
Beste ouders/verzorgers, 
 

Na de zomervakantie hebben wij de Taiwanese 
uitwisselingsstudent Emma, verwelkomd in Kollum. Zij verruilde 
kortgeleden haar eigen land, taal en school voor de start van een 
High School periode in het prachtige Friesland. Hier leert Emma 
Nederlands, woont zij bij een gastgezin en gaat zij op !mpulse 
Kollum naar school. Ze is begonnen op 4 havo, maar door haar 
leergierigheid werd al snel duidelijk dat ze een gedreven student 
is, dus is ze kortgeleden overstapt naar 5 vwo.  
 

Eind augustus is Emma naar Nederland gekomen en woont nu bij een tijdelijk gastgezin. Een 
lang gekoesterde droom van Emma die uitkomt. Helaas, tot grote spijt, is het voor haar 
gastgezin niet meer mogelijk om haar te hosten. Momenteel zijn wij daarom op zoek naar 
een enthousiast gastgezin dat Emma voor de rest van het schooljaar een warm thuis kan 
bieden. Natuurlijk het liefst in de omgeving van Kollum, zodat zij hier gewoon naar school 
kan blijven gaan, ze hier bij een sportvereniging zit en een gezellige vriendenkring heeft 
opgebouwd. 
 
Wie is Emma? 
Emma is een intelligente en hardwerkende studente die zich duidelijke doelen heeft gesteld 
tijdens haar verblijf in Nederland maar buiten school laat Emma ook zien dat ze gemakkelijk 
contact maakt met anderen en over de nodige humor beschikt. Ze doet haar best om zo snel 
mogelijk de Nederlandse taal te leren maar spreekt vloeiend Engels. Later wil ze graag het 
onderwijs in. Verder houdt ze van sporten, zingen en nieuwe culturen ontdekken. Ook heeft 
ze haar eigen Youtube-kanaal: Connie 康妮 - YouTube. 
 
Wat zoeken we? 
Gezocht wordt naar een warm nest en een gezin dat open staat voor een ander en een 
contact wil leggen dat vaak veel langer duurt dan een paar maanden. Soms zelfs een leven 
lang. 
  
Lijkt het je leuk om de vrolijke Emma tot de zomervakantie in huis te nemen en samen met 
haar Nederland te ontdekken? Of wil je meer weten over het High School Holland 
programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team via 
highschoolholland@travelactive.org, bel gerust naar 085 222 4810 of bezoek de website. 
Of neem direct contact op met Ron Wijbenga, werkzaam als Local Coordinator in Friesland. 
tel: 06-40675850 
 
Meer informatie over Travel Active vinden jullie op: High School Holland (travelactive.nl). 
 
  



 
Spaans 3 3VWO 
Het kan zijn dat je in 3VWO zit en (nog geen) boek van Spaans hebt gekregen van Osinga de 
Jong. Dat is heel vervelend. We ontvingen zojuist het bericht dat een telefoontje naar Osinga 
en de Jong op nummer 0515-580081helpt, je krijgt dan het boek thuisgestuurd. Bellen mag, 
wij pakken dit na de vakantie ook weer op. 
 
Bericht van de programmaraad van de Colle en de bibliotheek 
De programmaraad van theater de Colle heeft in samenwerking met de bibliotheek van 
Kollum een bijzonder actueel onderwerp in haar programma opgenomen. 
 
Op 16 november zal er een presentatie/lezing worden gegeven door Dr.ir. Martien Visser, de 
Nederlandse expert op het gebied van energiemarkten en energietransitie. Vanuit zijn rol als 
lector op dit gebied aan de Hanzehogeschool in Groningen volgt hij al jarenlang de 
ontwikkelingen in Europa met betrekking tot energie en de transitie naar een duurzame 
samenleving. Martien is vaak te gast in tv-programma’s en wordt door menigeen geciteerd 
voor wat betreft de feitelijke situatie (o.a. Elsevier Weekblad). 
 
De toegang is gratis, nadere informatie over de aanmelding en het programma van de avond 
volgt later. Zet het alvast in je agenda. 
 
Lezing "Energiecrisis in Europa, wat zijn de gevolgen?”. 
Door Dr.ir. Martien Visser: lector energietransitie Hanzehogeschool Groningen  
Datum: woensdag 16 november in Theater de Colle, start 19.30 uur 
 
Rest ons jullie een hele fijne herfstvakantie te wensen. 
Rust uit, laad op, geniet en blijf gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze 
 
Namens team !mpulse Kollum



 

 

Ouderavond leerjaar 3 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


