
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Graag informeren we jullie over alles wat er speelt, leeft, beleefd of ‘gelanceerd’ wordt op 
!mpulse Kollum. Lezen en kijken jullie met ons mee? 
 
Setting leerjaar 1 en 2 
Wat hebben we genoten van die Settingweek Kunst & Cultuur en Mens & Natuur waarin onze 
leerlingen een kunstzinnige raket inclusief lanceerplatform ontwierpen en bouwden en die 
samen met een mooie boodschap of wens voor de aarde en de mensheid op spectaculaire 
wijze de lucht in schoten. Wat is er in een fijne sfeer lekker gewerkt en veel geleerd, zowel 
vakinhoudelijk als qua skills! Hoe fijn ook dat onze leerlingen hun raketten konden lanceren 
onder toeziend oog van een lekker zonnetje, een pracht van een regenboog en een groot(s) 
publiek. Een week om nooit meer te vergeten. En thuisfronten, wat tof dat jullie er afgelopen 
vrijdag bij waren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personele zaken 
We vonden onze collega Anja bereid om voorlopig de lessen economie voor leerjaar 3 te 
verzorgen. Dank Anja!  
 
We zijn ook blij dat we de vacature onderwijsassistent en coach maatwerk hebben kunnen 
invullen. Onze nieuwe college Elise is gisteren al begonnen op !mpulse Kollum. 
 
De vacature Nederlands en mede-coach van leerjaar 3T (0,32fte) – die is ontstaan door het 
vertrek van onze collega Tim per 13 november – staat nog steeds open. Ben of ken je iemand 
in je netwerk die deze vacature kan invullen? Laat het ons weten! 
 
Het herstel van onze collega Hester verloopt wat minder vlot dan verwacht en gehoopt. 
Gelukkig heeft Hester heeft vorige week een groot deel van haar werkzaamheden en al haar 
lessen weer opgepakt. 
 
Afgelopen weken had corona een aantal van onze teamleden in de greep. Gelukkig konden we 
met z’n allen het werk van onze zieke en afwezige collega’s opvangen en ondervonden de 
Settingweek, de Profileringsweek en de toetsweek geen grote hinder van de afwezigheid van 
onze collega’s. Dank allen voor de extra energie en inzet! 



 
Profileringsweek 3HV 
In de week van 31 oktober t/m 4 november organiseerden we voor leerjaar 3HV de eerste 
Profileringsweek. Ieder schooljaar zijn er drie Profileringsweken, bedoeld om leerlingen kennis 
te laten maken met de verschillende keuzevakken in de bovenbouw om zo over een aantal 
maanden een goede profiel- en vakkenkeuze te kunnen maken. 
 
Maandag werd op een actieve en sportieve manier duidelijk wat het examenvak BSM (bewegen, 
sport en maatschappij) inhoudt, woensdag onderzochten de leerlingen de verschillen tussen 
wiskunde A en B en de rest van de week ontdekten de leerlingen van 3HV wereldstad Berlijn 
waar de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en Duits tot leven kwamen – en ondertussen 
werden levenslange herinneringen gevormd. Een week om nooit meer te vergeten.  
 
In een volgende Profileringsweek staan de talen, economie en kunst centraal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Afname CITO-VAS leerjaar 3 
Om ervoor te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo 
passend mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden, maken we ook gebruik van een 
aantal testen en toetsen.  
 
In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen de toetsen van het Cito Volg-en Adviessysteem 
(VAS): Nederlands taalverzorging, Nederlands Leesvaardigheid en woordenschat, Engels 
leesvaardigheid en woordenschat, rekenen en wiskunde.  
 
In de week van 14 november t/m 18 november wordt de Cito VAS-3 toets (leerjaar 
3HV) tijdens de vaklessen afgenomen. Voor deze toetsen hoeven de leerlingen zich niet voor 
te bereiden, de toetsen meten actuele de kennis en vaardigheden.  
 
De toetsen worden afgenomen via de laptop van de leerling. Het is dan ook extra belangrijk 
om er op te letten dat de laptop opgeladen mee naar school neemt. 

 
Van nog groter belang is dat de leerlingen de toetsen serieus en naar hun beste kunnen 
maken, zodat de resultaten een reëel beeld van het niveau van de leerling laten zien. Aan de 
hand van de analyse van de toetsen krijgen we inzicht in het niveau en de mogelijke 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. De uitkomst van deze toetsen gebruiken we voor 
het volgen, begeleiden en ondersteunen van onze leerlingen. Ook tijdens de 
voortgangsbespreking en de overgangsbespreking worden de scores van deze toetsen 
meegenomen in de besluitvorming rondom de voortgang en het ondersteuningsaanbod. 
 
Mocht er bij een leerling sprake zijn van risicofactoren, dan neemt de coach en/of de 
kernvakondersteuner contact op met het thuisfront om verdere actie(s) gericht op 
ondersteuning en/of begeleiding te communiceren. 
 
In de Kring wordt uitgebreid aandacht besteed aan de afname van de toetsen.  
 
Ben je klaar met een toets? Dan ga je lekker lezen – dat is de afspraak. Zorg er dus voor dat 
je volgende week een goed boek bij je hebt!  



 
Communityweek – armoedebestrijding en eenzaamheid 
Vanuit onze visie op onderwijs en in het kader van burgerschap vinden we het van belang dat 
we ons met elkaar voor anderen inzetten om het voor de mensen en de wereld om ons heen 
een klein beetje mooier en aangenamer maken.  
 
Voordat we te maken kregen met corona stonden de weken voor de kerstvakantie en de 
zomervakantie dan ook in het teken van de zogenoemde community-projecten. In deze weken 
gingen team en leerlingen in samenwerking met (sociale) partners uit de omgeving van de 
school aan de slag met betekenisvolle en waardevolle maatschappelijke opdrachten. De 
coronaperiode deed ons de Communityweken omdenken naar Talentweken.  
 
Graag pakken we dit schooljaar voorzichtig en optimistisch het Community-leren en -werken 
weer op. We zijn momenteel drukdoende om contacten te leggen met partners in de omgeving 
met name rondom de thema’s ‘armoedebestrijding en eenzaamheid’ en zijn voornemens om 
in de week voorafgaand aan de kerstvakantie ons ook op deze en andere actuele thema’s 
school breed en in de breedste zin van het woord in te zetten. 
 
We denken hierbij bijvoorbeeld aan: 
ü Kerst- en verrassingspakketten samenstellen in samenwerking met de Voedselbank 

Kollum.  
ü Een kerstmarkt organiseren met waar we allerlei ‘spullen en goederen’ die een tweede 

kans verdienen en de door onszelf gemaakte duurzame spullen voor een symbolisch 
bedrag verkopen. 

ü Diverse activiteiten in het kader van inclusie en tegen eenzaamheid – in samenwerking 
met verschillende instanties. 

ü Een deelkastje of weggeefkastje in of bij de Campus Kollum organiseren. 
ü Op allerlei creatieve en eigenzinnige manieren geld inzamelen en doneren aan 

verschillende acties van het armoedefonds. 
 
Hierbij kunnen we de hulp en de input van ouders/verzorgers en ook leerlingen goed 
gebruiken. Graag komen we in contact met leerlingen en ouders/verzorgers die een bijdrage 
willen en kunnen leveren aan de invulling van onze Communityweek. Dat kan op veel 
verschillende manieren: met ons sparren en brainstormen over Community-opdrachten, ons 
in contact brengen met organisaties en/of personen waarvoor we iets kunnen betekenen, het 
ontwikkelen en meeschrijven met Community-opdrachten en/of het begeleiden van een 
Community-groep en vul verder maar in.  
 
Heb je interesse en/of wil je een bijdrage leveren? Laat het weten via de coach. We hopen op 
jullie te kunnen rekenen! 
 
 
 
 
 



 
Sportdag leerjaar 1 op 7 november 
Op maandag 7 november stond er een sportdag op het programma voor de leerlingen van 
leerjaar 1. Enkele bovenbouwleerlingen met het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) in 
het vakkenpakket waren eigenaar van deze sportdag en organiseerden een voetbaltoernooi 
voor onze leerlingen van leerjaar 1. En daar ging het fanatiek en sportief aan toe. Kijk maar. 
 

 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 7 november lieten we van alle leerlingen, teamleden en coachgroepen mooie 
portretfoto’s en klassenfoto’s schieten. We kunnen niet wachten tot we de foto’s kunnen 
bewonderen. De fotograaf stelt de foto’s – tegen een redelijke vergoeding - ook beschikbaar 
aan leerlingen en ouders/verzorgers. Hierover ontvangen jullie via de e-mail bericht van de 
fotograaf.  
 



 

 
 
Wiskunde A-lympiade 5 VWO 
Op vrijdag 11 november doen alle leerlingen van 5 VWO mee aan de wiskunde A-lympiade. 
De Wiskunde A-lympiade is een landelijke competitie voor leerlingen uit de bovenbouw 
havo/vwo, die wiskunde A in hun pakket hebben. Leerlingen werken in teams van drie of vier 
leerlingen een dag lang aan het oplossen van een realistisch probleem. Enkele problemen die 
de afgelopen jaren onderwerp waren: een dienstregeling voor liften, het beveiligen van een 
museum of het opzetten van een kraslotensysteem.  
 
Vandaag kregen onze leerlingen te maken met het probleem van bevoorrading van goederen 
in een binnenstad. Een distributiecentrum heeft verschillende soorten bestelbussen in 
dienst. De directie wil graag 1 van types afstoten. Aan de leerling de taak om voor de 
directie van het distributiecentrum uit te onderzoeken en te analyseren welk type uit het 
wagenpark moet verdwijnen.   



 
De Wiskunde A-lympiade bestaat uit een voorronde op 18 november 2022 met 
daaropvolgend een finale voor de beste teams in maart. Voor de leerlingen van 5 VWO is de 
wiskunde a-lympiade onderdeel van het PTA wiskunde-A. Dus naast deelname aan deze 
wedstrijd, zal de beoordeling voor de leerlingen ook in cijfervorm meetellen voor het 
schoolexamen. 

 

 
Een wiskunde opdracht waar verschillende vaardigheden zullen samenkomen: uitdagend en 
erg leuk om te doen! 
 
Robert Ubels – docent wiskunde 
 
VWO 6 naar Bremen 
Op donderdag 17 november gaat VWO 6 voor het vak Duits naar Bremen. We bezoeken daar 
een theatervoorstelling van Tsjechov. In de afgelopen tijd hebben we met elkaar het 
theaterstuk zelf gelezen en besproken en daar gaan we nu deze live-ervaring aan 
toevoegen. Dat wordt een mooi uitje! Meer weten? Volg onderstaande link. 
https://www.theaterbremen.de/de_DE/programm/drei-schwestern.1225080 
 
Leerling-ouder-coach-gesprekken – save the date 
Op maandag 21 en dinsdag 22 november vinden de eerste periodieke 
voortgangsbesprekingen plaats. Er wordt door het team gekeken naar de voortgang, de 
ontwikkeling en de resultaten van alle leerlingen en wordt de mogelijke 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen besproken. Na elke voortgangsvergadering bieden 
wij het thuisfront en de leerling de mogelijkheid om de vordering en/of de 
ondersteuningsbehoefte met de coach te bespreken in zogenoemde leerling-ouder-
coachgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op woensdag 30 november tussen 17.30 
en 21.00 uur in de Campus Kollum – en desgewenst online. In de Kringen worden deze 
gesprekken met de leerlingen voorbereid. 
 
Binnenkort ontvangen jullie in een separate maling met meer informatie over het inschrijven 
of de uitnodiging voor deze gesprekken. Voor nu: save the date. 
 



 
Bericht van Sinterklaas 
Onderstaand bericht ontvingen we van Sinterklaas. We stuurden zijn tekst op zijn verzoek 
door aan al onze leerlingen en teamleden en plaatsen dit bericht in de update. 
 
Beste coaches en leerlingen van !K, 
 
Jaja, het lijkt nog wat aan de vroege kant 
Maar hey, Sint is met zijn Pieten alweer onderweg naar Nederland 
Het doet Sint en Piet groot verdriet 
Maar !mpulse Kollum live aandoen, dat wordt 'm dit jaar niet 
 
Iets met 17,8 miljoen mensen 
En evenzoveel wensen 
Een torenhoge rekening voor de energie 
En wat te doen met al die vrijgevigheid in tijden van recessie? 
 
Gelukkig heeft de Sint heeft in !mpulse Kollum alle vertrouwen 
Daar zijn coaches en leerlingen die zelf wel een mooi Sinterklaasfeestje kunnen bouwen 
 
Sint vraagt jullie met klem 
Om zonder zijn Pieten en hem 
In jullie Kring een bruisend feest te vieren op niveau 
Zo eentje met lootjes trekken, kleine, duurzame cadeaus 
Creatieve surprises en pittige gedichten 
En om zeker niét voor zoiets als een film en/of patat te zwichten 
 
Maandag 5 december is het moment 
Dat dit feestje van 14.30 tot 16.05 op !K is gepland 
Sint zorgt voor een drankje en een lekkernij 
Zo draagt 'ie toch een steentje bij 
 
Veel plezier met de voorbereidingen 
Van als dit moois in jullie Kringen  
 
Groet van Sint en Piet 
 
Jaaragenda 
In de update delen we onze jaarplanning met jullie. Wijzigingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning zijn daarin in rood weergegeven. 
 
Rest ons jullie een heel fijn weekend te wensen! 
  
Groet van Bea Kroeze - namens het team van !mpulse Kollum



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


