
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We hopen dat jullie volop genoten van die fijne herfstvakantie en uitgerust, opgeladen en vol 
energie de tweede periode van het schooljaar tegemoet gaan. Wij in ieder geval wel! 
 
Talentdag 
We kijken met een goed gevoel terug op de Talentdag van 14 oktober en we delen dan ook 
graag nog graag wat fijne plaatjes met jullie. De volgende Talentdag op woensdag 23 
november staat in het teken van ‘vak- en leergebiedverdieping’ in de breedste zin van het 
woord. En we vragen het gewoon nog een keer: wil je als ouder/verzorger meewerken aan de 
volgende Talentdag en een toffe workshop geven (over jouw vak)? Graag! Geef het aan bij de 
coach (van je zoon of dochter). Doen! 
 

 
 



 
Settingweek leerjaar 1 en 2 
We sluiten de eerste periode van dit schooljaar voor leerjaar 1 en 2 af met de lancering van 
een spectaculaire Settingweek.  

Setting betekent: een levensechte opdracht krijgen, inspiratie opdoen, op excursie gaan of 
prikkelende workshops bijwonen, onderzoeksvragen en doelen en een hypothese 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.  

Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november gaan de leerlingen van leerjaar 1 en 
2 aan de slag met een Setting vanuit de context en het curriculum van de leergebieden Kunst 
& Cultuur en Mens & Natuur. 
 
De leerlingen gaan zich in groepjes buigen over het bouwen en lanceren van een 
kunstzinnige raket! Samen met deze raket wordt er letterlijk en figuurlijk een wens of een 
boodschap de lucht ingezonden.  
 
Naast het ontwikkelen van en flink wat vaardigheden en het inzetten van velerlei skills, zijn 
er natuurlijk ook inhoudelijke leerdoelen verbonden aan deze Setting: 
• Je kunt uitleggen waarom raketmotoren wel in de ruimte werken en vliegtuigmotoren 

niet.  
• Je kent het principe van een chemische reactie.  
• Je weet hoe een raketmotor werkt. 
• Je kunt analyseren welke variabelen invloed (kunnen) hebben op de raketsnelheid en de 

raketbalans.  
• Je begrijpt wat ‘de kunst van het bewegen’ is.  
• Je kunt door middel van kunst een boodschap vertellen en delen.   
• Je weet wat de beeldaspecten vorm, compositie en kleur inhouden en hoe deze 

bijdragen aan de vormgeving van een product.  
 
Zowel het proces als het eindproduct van de Setting wordt beoordeeld met een cijfer dat 
meetelt voor de betrokken leergebieden. De rubric die hiervoor wordt gebruikt is in het 
Settingboekje opgenomen – check hiervoor Itslearning. 
 
Uitnodiging Settingpresentaties 
Op vrijdag 4 november worden alle rakketen met een boodschap ook daadwerkelijk de lucht 
ingeschoten. Wij nodigen iedereen van harte uit om tussen 10.25 uur en 12.05 uur te komen 
kijken bij deze spectaculaire lancering in het weiland bij het Sânwielsterpaad in Kollum 
(check het kaartje op de volgende pagina)! Wij hebben er zin in, jullie ook? We zien jullie 
vrijdag graag – op laarzen of oude schoenen die vies en nat mogen worden! 
 
 



 
Kaart lanceerlocatie Settingweek 

 
 
Voorlichting leerlingen en ouders/verzorgers groep 7 en 8 
Op woensdag 16 en donderdag 24 november organiseren we Doemiddagen voor de 
leerlingen van groep (7 en) 8. Tijdens deze Doemiddagen kunnen basisschoolleerlingen op 
een leuke en actieve manier kennismaken met het leren en werken op onze school en de 
sfeer op !mpulse Kollum proeven.  
 
In de avond zetten we onze deuren open voor hun ouders/verzorgers. We vertellen hen 
graag alles over de wereld van !mpulse Kollum en beantwoorden alle vragen die er leven. 
 
Op 2 februari is onze Open dag. 
 
Ken of ben jij iemand die geïnteresseerd is in !mpulse Kollum? Aanmelden voor een 
Doemiddag of een voorlichtingsavond kan via onze website. Aanmelden voor de Open Dag 
kan vanaf januari 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vacatures 
Zoals we al eerder schreven hebben we momenteel 3 vacatures op !mpulse Kollum. Inmiddels 
hebben zich kandidaten gemeld voor de vacatures economie en coach maatwerk. Dat doet ons 
goed. We gaan in gesprek en hopen deze vacatures snel in te vullen. Op de vacature 
Nederlands en coach ontvingen we tot nu toe nog weinig reacties. Dat stemt ons ongerust. We 
doen daarom nogmaals de oproep om deze vacature in jullie netwerk kenbaar te maken c.q. 
te verspreiden. Ken of ben je iemand die deze vacature Nederlands in kan vullen? Laat het 
weten! 
 
World Press Photo tentoonstelling 
17 november gaan we met klas 4 havo en vwo op excursie naar Groningen. We zullen daar de 
World Press Photo tentoonstelling bekijken. Tijdens de wereldwijde tour van deze expositie 
worden er verhalen getoond die ertoe doen. De World Press Photo contest is een jaarlijkse 
fotografiewedstrijd die dit jaar voor de 67e keer plaatsvindt. De winnaars werden gekozen 
door een onafhankelijke jury die 64.823 foto’s beoordeelde. Deze foto’s werden ingezonden 
door 4066 fotografen uit 130 landen.   
 
Voor het eerst in de 67-jarige geschiedenis van de competitie is er op de winnende foto geen 
mens te zien. De kracht van dit winnende beeld zit in het ontbreken van de mens, waarbij 
enkel gedenkbeelden de herinnering van de geschiedenis zichtbaar maken.  
 

 
 
Het bezoeken van deze tentoonstelling is gekoppeld aan het onderdeel schrijfvaardigheid 
binnen de lessen Nederlands. Leerlingen kiezen uit de vele foto’s het meest aansprekende 
beeld om daar vervolgens hun eigen verhaal bij te vertellen (Visual Storytelling). Welk verhaal 
met welk perspectief, is afhankelijk van de gekozen foto. 
  



 
De reisplanning is als volgt:  
12.00: Verzamelen op station in Buitenpost (we gaan ervan uit dat alle leerlingen met eigen 
vervoer in Buitenpost komen) 
12.14: Vertrek trein richting Groningen  
12.36: Aankomst Groningen  
12.45: Aankomst synagoge  
13.00 – 15.00: Excursie World Press Photo in twee groepen.  
Groep 1 van 13.00 – 14.00 uur. Groep 2 van 14.00 – 15.00 uur. 
16.09: Vertrek trein richting Buitenpost  
16.44: Terugkomst in Buitenpost  
  
Op de genoemde treintijden reizen de leerlingen op het bestelde schoolticket. Nemen ze een 
trein eerder of later dan betalen ze de reiskosten zelf.  
  
Wij hebben er zin in! 
  
Martha van der Zwaag, Arnold Kloetstra & Anna Groenewoud 
  
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.  
 
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.  We wensen jullie alle succes van de wereld tijdens de toetsweek! Toi, toi, toi.  
 
Sportdag leerjaar 1 op 7 november 
Op maandag 7 november staat er een sportdag op het programma voor de leerlingen van 
leerjaar 1. Onze bovenbouwleerlingen met het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) in 
het vakkenpakket zullen samen met onze sportdocent Jorrit Dijk invulling gaan geven aan 
deze sportieve dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  
De workshops tijdens de verkeersmarkt worden aangeboden door ervaringsdeskundigen van 
de ambulancedienst, de politie en Veilig Verkeer Nederland. De 4 actieve workshops stonden 
dit jaar in het teken van groepsdruk in het verkeer, afleiding in het verkeer, alcohol in het 
verkeer en verkeersongelukken. Check ook het artikel op RTVNOF. 
 

 
 
Scholenmarkt - loopbaanoriëntatie 
Op donderdag 3 november organiseren beide scholen in de Campus een zogenoemde 
scholenmarkt voor onze leerlingen van 4 TL (mavo). Tijdens dit event komen er decanen, 
docenten en studenten van verschillende Mbo-scholen op de Campus Kollum om 
voorlichting te geven over legio verschillende Mbo-opleidingen. Zo krijgen onze leerlingen 
meer informatie over verschillende studies en beroepenvelden waarin ze geïnteresseerd 
zijn. Ook is er ruimte voor persoonlijke vragen met betrekking tot de opleidingen.  
 
In de Kring is aandacht besteed aan deze scholenmarkt vanuit het perspectief van 
loopbaanbegeleiding. Leerlingen nemen hun ervaringen van deze scholenmarkt mee in hun 
Portfolio. De leerlingen hebben zich ingeschreven voor drie voorlichtingen naar keuze en 
hebben afgelopen week een persoonlijk rooster hiervoor ontvangen. Alle leerlingen van 4TL 
worden om 08:30 verwacht in de foyer van de Campus. 
 
Marrit de Groot – decaan 



 
Telefonisch onbereikbaar 
De afgelopen week waren we niet bereikbaar via ons oude vertrouwde telefoonnummer 0511 
451216. Onze collega’s van de facilitaire dienst doen hun uiterste best om de verbinding 
weer in de lucht te krijgen. Tot die tijd zijn we tussen 08.00 uur en 13.00 uur telefonisch 
bereikbaar via 0615823037. 
 
Uiteraard zijn alle teamleden via de e-mail goed te bereiken. 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 7 november laten we van alle leerlingen, teamleden en coachgroepen mooie 
portretfoto’s en klassenfoto’s schieten. Be prepared!  
Voor leerlingen/ouders/verzorgers van de bovenbouw 3, 4, 5 en 6. 

  
3&4T, 4&5H en 4,5&6V – schoolexamen en eindexamen 
In de bovenbouw werken onze leerlingen aan hun eindexamen. Dit eindexamen bestaat uit 
twee onderdelen: het schoolexamen (SE) waaraan de leerlingen in de bovenbouw op school 
werken en het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) dat wordt afgenomen aan het einde van 
het eindexamenjaar. 
 
Wat de leerlingen in het schoolexamen precies moeten doen staat per leerjaar en per vak in 
het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschreven. In het PTA staat voor elk vak 
beschreven welke leerstof op welke manier wordt beoordeeld en hoe zwaar ieder onderdeel 
meetelt voor het eindcijfer. Ook wordt aangegeven welke onderdelen herkanst mogen 
worden. Bij het PTA hoort het examenreglement. In dit document staat beschreven welke 
rechten en plichten jij tijdens het schoolexamen als eindexamenkandidaat hebt. 
 
In de Kringen, in de lessen en op de ouderavonden is aandacht besteed aan het PTA en het 
schoolexamenreglement. De PTA’s van alle leerjaren bovenbouw kunnen jullie vinden op 
onze website. Hier staat ook het examenreglement.  
 
Linda Schenkhuysen - examensecretaris 
 
Fijne week en we zien jullie graag bij de Settingpresentaties! 
 
Groet van Bea Kroeze 
 
Namens team !mpulse Kollum



 

 

Ouderavond leerjaar 3 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


