
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
In de tweewekelijkse update delen we alles wat er op of rond !mpulse Kollum speelt in woord 
en beeld. Lezen en kijken jullie met ons mee? 
 
Talendag 
Op woensdag 23 november stond er een Talentdag op het programma van !mpulse 
Kollum. Deze keer stond de Talentdag in het teken van de vakken en leergebieden en 
werden onze leerlingen uitgedaagd hun vakkennis te actualiseren, te verbreden en/of te 
verdiepen in verschillende toffe en uitdagende workshops rondom de verschillende vakken, 
leergebieden en bijbehorende skills. 
 

 



 
We vinden het op !mpulse Kollum belangrijk om alle leerlingen uit te dagen en hen de ruimte 
te bieden om hun persoonlijkheid en talenten te ontdekken en te ontwikkelen, met vrijheid 
en verantwoordelijkheid om te leren gaan en over grenzen heen te laten kijken. 
Dat betekent ook dat leerlingen ondersteund en begeleid worden in het proces rondom 
talentontwikkeling - wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? - en uiteindelijk bij de keuze voor een 
examenprofiel, vervolgopleiding en toekomstig beroep. Talentontwikkeling is daarom 
verweven in het onderwijsprogramma van !mpulse Kollum en komt heel duidelijk aan bod 
tijdens de verschillende Talentdagen.  
 
Leer jij (een) radio maken? Is het ontleden van kalfshersenen meer jouw ding? Wil jij weten 
hoe jouw brein werkt of verdiep jij je in creatief schrijven? Kies jij voor een ontdekkingsreis 
door Latijns-Amerika, wordt het een Duitse film of check je 'Animal Farm'? Leer jij op de 
juiste manier leren en/of plannen en organiseren? Organiseer jij dit jaar een spetterend 
kerstgala? Weet jij jouw pijlen goed te richten tijdens een potje Archery Tag? Laat jij je 
onderdompelen in de geschiedenis van het beleggen of ontwikkel jij jouw creatieve skills 
tijdens een workshop keramiek? Leer jij een woordje Mandarin spreken - en schrijven, of 
show jij jouw affiniteit met Shakespeare? Laat jij je stem horen tijdens het Science Forum of 
ga je juist lekker lezen? Pak jij jouw PWS op of werk je aan je kunstzinnige identiteit? Wordt 
het chemisch rekenen, KWT XXL of een wiskundige puzzeltocht?   
 
Leerlingen verwerken al hun ervaringen op het gebied van talentontwikkeling in hun 
portfolio. Zo ontstaat een waardevol document waarmee ze kunnen laten zien over welke 
unieke talenten ze beschikken en welke vaardigheden ze hebben geleerd. Alle leerlingen 
presenteren hun portfolio in de laatste week van het schooljaar aan hun coach, klasgenoten 
en ouders/verzorgers. 
 
Afname CITO-VAS leerjaar 2 
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 28 november t/m 2 december wordt de Cito VAS-2 toets (leerjaar 2) 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!  
 
Voorlichting leerlingen en ouders/verzorgers groep 7 en 8 
Op woensdag 16 en donderdag 24 november organiseerden we Doemiddagen voor de 
leerlingen van groep (7 en) 8. In de avond zetten we onze deuren open voor hun 
ouders/verzorgers. Een kleine 200 kinderen en hun ouders/verzorgers kwamen bij ons over 
de vloer om kennis te maken met onze school. Wat fijn om te zien en te merken dat er 
zoveel belangstelling is voor !mpulse Kollum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4HV bezoekt World Press Photo 
Achter elke foto zit een verhaal. World Press Photo wil de wereld verbinden met verhalen die 
ertoe doen. Visuele verhalen over mensen en hun leefomgeving. Onze leerlingen van 4HV 
maakten vorige week, in het kader van de moderne (vreemde) talen, een ontdekkingsreis 
door deze pracht beelden in de synagoge in Groningen. Voldoende inspiratie en input voor 
een scherpe blik op de wereld! 
 

 
 
Personele zaken 
De vacature Nederlands, lessen in 2A, 3T en 4T 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! 
Onze collega Emmanuelle heeft een hersenschudding opgelopen door een ongelukkige val. Ze 
is aan de beterende hand en pakt zo snel mogelijk haar lessen weer op!  



 
Communityweek – herhaalde oproep  
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.  
 
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. 
 
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 ga zo maar door.  
 
Heb je interesse en/of wil je een bijdrage leveren? Laat het weten via de coach. We hopen op 
jullie te kunnen rekenen! 
 
Bericht van Sûn op eigen Grûn 
Namens Sûn op eigen Grûn, de lokale JOGG-aanpak van Noardeast-Fryslan en Dantumadiel 
is er een vragenlijst opgesteld om meer informatie te kunnen krijgen over wat de wensen en 
behoeften zijn van ouders en kinderen/jongeren ten aanzien van gezond eten, water drinken 
en bewegen. Vandaaruit willen we programma’s en activiteiten in de buurt en op school 
ontwikkelen die passen bij jullie wensen en behoeften. De JOGG-aanpak houdt in dat alle 
kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht 
voor een gezonde leefstijl.  
 
Wij stellen het zeer op prijs als jullie leerlingen en ouders/verzorgers de vragenlijst willen 
invullen. De link voor de vragenlijst staat in de e-mail van deze update. Invullen kan tot 30 
november. Als je de vragenlijst invult, maak je kans op een bioscoopbon of goodiebag t.w.v. 
20 euro verloot. We verloten 5 bioscoopbonnen en goodiebags! 
 
Alvast bedankt namens Karlijn en Silvia van Sûn op eigen Grûn! 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
Leerjaar 6VWO naar het theater in Bremen 
Am 17/11 war unsere 6 Klasse in Bremen für ein Schauspiel von Tsechow. Ein gelungener 
Ausflug!  

 
5HV maatschappijleer – rechtspraak 
Onafhankelijke rechtspraak is een van de pijlers van de rechtsstaat. Zoals Hugo de Groot al 
zei: “Zonder gedegen rechtspraak komt geweld.” Wat is gedegen rechtspraak dan? Hoe werkt 
rechtspraak in Nederland? Rechtspraak is regelmatig (in het nieuws) onderwerp van debat en 
dat is maar goed ook.  
Bij leerjaar 5HV werd vorige week tijdens maatschappijleer het lokaal dan ook omgetoverd 
tot een heuse rechtbank.  
 
Om te begrijpen waarom straffen noodzakelijk zijn en hoe een strafeis tot stand komt, 
kregen leerlingen een casus voorgelegd gebaseerd op een echte zaak. De casus werd in een 



 
video toegelicht door een officier van justitie. Welke straf vinden de leerlingen gepast en 
waarom? 
 
De leerlingen speelden daarnaast een rechtszaak na over uitgaansgeweld waarbij iedereen 
een rol toegewezen kreeg. Zo waren er rechters, maakte de griffier aantekeningen, stond 
een advocaat de verdachte bij en gaf het slachtoffer een verklaring.  
 
Was de mishandeling reden genoeg voor straf of ging het om noodweer? De rechters van 
5HV bogen zich over deze ingewikkelde zaak en kwamen na goed beraad met een uitspraak. 
Voor het vak maatschappijleer gaat iedereen hierna ook een echte rechtszaak bezoeken – 
dat gaat zeker ook veel indruk maken! 
 

 
 
Voortgangsbespreking en ondersteuning 
Op maandag 21 en dinsdag 22 november vonden de eerste periodieke 
voortgangsbesprekingen plaats. Er is door het team gekeken naar de voortgang, de 



 
ontwikkeling en de resultaten van alle leerlingen en wordt de mogelijke 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen besproken.  
 
Mocht een leerling in aanmerking komen voor basisondersteuning (vakwerktijd, 
schoolwerkbegeleiding, kernvakkenondersteuning of dyslexie-ondersteuning), dan worden 
leerling en ouders/verzorgers daarvan volgende week tijdens het LOC-gesprek en via de e-
mail op de hoogte gesteld door de coach.  
 
Komende week wordt de vakwerktijd door het team van !K gebruikt om bovenstaande te 
organiseren. Vakwerktijd vervalt daarmee voor leerlingen op maandag 26 en donderdag 29 
november. 
 
LOC-gesprekken 
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 en op verzoek 
online. In de Kringen worden deze gesprekken met de leerlingen voorbereid. De exacte 
tijdstippen van deze gesprekken worden maandag aanstaande via de agenda van SOMtoday 
gecommuniceerd met leerlingen, ouders/verzorgers hebben hierover een e-mail ontvangen.  
 
Kerstgala – save the date! 
Op donderdagavond 22 december 
organiseren we – geheel in stijl en als 
afsluiting van de Communityweek -  een 
heus kerstgala voor alle leerlingen van de 
Campus Kollum in de Paradiso Bar te 
Kollum. Het feest start. Om 20.00 uur en 
om 23.30 uur doen we het licht uit. 
 
De kaartverkoop start op 5 december en 
vindt de hele volgende week plaats op de 
Campus Kollum in de grote pauze. Kaartjes 
kosten €7,50 per stuk, inclusief 2 
consumptiemunten (ter waarde van € 5,20) 
en een plekje voor je jas en je tas in de 
garderobe. Graag contant en gepast 
meenemen. 
 
Hup met de mooie jurk en het strakke pak! 
De dresscode is cocktail & black tie. We zijn 
benieuwd wie de ‘king & queen’ van het 
gala worden!  
We gaan er in ieder geval een fantastisch feest van maken met z’n allen! 



 
3T en 4T Duits naar Oldenburg 
Onze leerlingen van 3T en 4T met Duits in het vakkenpakket reizen vrijdag 9 december af 
naar – de kerstmarkt in – de typisch Duitse stad Oldenburg, samen met de leerlingen van en 
onder leiding van het Lauwers College. Dat belooft een supertoffe dag te worden! Meer info 
over deze trip valt maandag in de e-mailbox van leerlingen die het betreft en hun 
ouders/verzorgers. 
 
Jaarplanning 
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 
 
 



 

 



 

   



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


