
 
 

 

Communityweek maandag 19 t/m donderdag 22 december 
 

 

 

“Met elkaar, voor elkaar & voor anderen” 

 
  



 
Communityweek 
De week voor de kerstvakantie staat in het teken van Community-leren. Tijdens de 
Communityweek zetten we ons vanuit onze visie en in het kader van burgerschapsvorming en 
talentontwikkeling in voor de samenleving en van willen we van betekenis zijn voor mensen in 
onze omgeving. Hieronder vind je informatie over alle activiteiten die er te ondernemen zijn 
in de Communityweek. 
 
“Met elkaar, voor elkaar en voor anderen. Een kans om actief van betekenis te zijn, andere 
mensen te ontmoeten, waarde toe te voegen aan de maatschappij en ondertussen je talenten 
te ontdekken en te benutten.”  
 
In samenwerking met partners in de regio 
In samenwerking met maatschappelijke partners in de regio, zoals bijvoorbeeld Timpaan 
Welzijn, Coalitie Kom Erbij, MDT, De ISK, de bibliotheek, theater de Colle, Noorderbreedte, 
Timpelsteed en de Voedselbank Kollum zijn er levensechte betekenisvolle Community-
opdrachten rondom actuele maatschappelijke thema’s, zoals eenzaamheid en 
armoedebestrijding. Daarnaast wordt er door middel van allerlei sportieve en creatieve acties 
geld ingezameld voor het project ‘schoolspullenpas’ van Stichting Armoedefonds. Donaties 
kunnen worden overgemaakt op de daarvoor aangemaakte donatiepagina – zie e-mail bij deze 
Community-update. 
 
Community-projecten 
Je kunt een keuze maken voor 1 of meerdere Community-opdrachten. Flink wat Community-
opdrachten worden aangeboden in de vorm van een project dat op meerdere dagen 
plaatsvindt. Check in het boekje (hieronder) of het om een project gaat. Als dat zo is, schrijf 
jij je in voor alle Community-activiteitn die bij dit project horen. Het is niet mogelijk om je 
voor een deel van een project in te schrijven. 

 
De schoolspullenpas van het armoedefonds  
Gemiddeld zitten er in elke klas 2 à 3 kinderen die opgroeien in armoede. Als deze kinderen 
naar de middelbare school gaan, zijn er veel extra kosten. Denk aan een fiets, een schooltas, 
boeken, rekenmachine, agenda, pennen, kaftpapier en veel meer. Maar voor veel gezinnen 
die langdurig in armoede leven is dit moeilijk op te brengen. Laten we er samen voor zorgen 
dat ook deze kinderen na de zomervakantie een goede start kunnen maken op hun 



 
middelbare school. De schoolspullenpas van het armoedefonds helpt daarbij! Met de 
schoolspullenpas van het armoedefonds kunnen kinderen voor 50 euro alle schoolspullen 
kopen die ze nodig hebben.  
 
“De schoolspullenpas van het armoedefonds is het ‘goede doel’ waar we deze 
Commuityweek met z’n allen een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door het organiseren 
van verschillende inzamelacties en gesponsorde – sportieve - activiteiten.” 
 
Stagelopen – alle leerjaren en verplicht voor leerjaar 3 
Je mag ervoor kiezen om een dag stage te lopen bij een bedrijf of instelling van jouw keuze. 
Jouw ervaringen verwerk je in je digitale LOB-portfolio. Deze stage is jouw gratis ticket om 
rond te kijken met een professional, bij bedrijf of instelling. En dat op een actieve manier.  
 
Zo’n stage kan heel nuttig zijn. Zeker als je op zoek gaat naar stageplekken waar jij 
enthousiast van wordt. Een stage levert jou een vet interessante dag op en je krijgt een beeld 
van de verschillende banen en de studiemogelijkheden. Ga dus goed voorbereid op pad, stel 
alle vragen die je wilt stellen en pluis de organisatie en of het beroep uit! 
 
Waar je op stage gaat bepaal je zelf – in overleg met thuis en je coach - en je regelt ook zelf 
de stageplek. Je levert een stageformulier in bij je coach als je op stage wilt gaan. Zo weet je 
coach precies wat voor stage jij gaat doen. Jouw ervaringen verwerk je in je digitale LOB-
portfolio. 
 
Leerjaar 3 LOB (loopbaanoriëntatie) en stage 
De Communityweek staat voor leerjaar 3 ook in het teken van loopbaanoriëntatie en 
profielkeuze. In het rooster van leerjaar 3T en 3HV zijn op maandag een aantal LOB-
workshops opgenomen waarin je door medewerkers van ‘Het motivatiekompas’ volop wordt 
meegenomen in het proces rondom de naderende profielkeuze. De vragen: Wie ben ik? Wat 
kan ik? Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn drijfveren? Wat wil ik? Wat en hoe kies ik? Staan hierin 
centraal.  
 
Op deze manier kun je in het voorjaar heel bewust en weloverwogen je profiel en je 
keuzevakken kiezen.  
 
Daarnaast kies je voor 1, 2 of 3 dagen stage bij een bedrijf, professional of instelling van 
jouw keuze. Jouw ervaringen verwerk je in je digitale LOB-portfolio.  
 
 
 
 
  



 
KWTXXL – alle leerjaren 
Wil je met een opgeruimd hoofd de kerstvakantie in? Ga jij nog even fijn die grote praktische 
opdrachten afronden? Je portfolio tiptop bijwerken? Alvast je planning maken met oog op de 
toetsweek? Vragen stellen aan je docent over de (toets)stof die je moeilijk vindt? Dan is 
KWTXXL voor jou een goede keuze. 
 
Verplichte KWTXXL – alle leerjaren 
Heb jij nog niet al jouw praktische opdrachten ingeleverd? Heb je hiaten of sterretjes in je 
dossier? Dan word je door jouw coach ingeschreven voor 1 of meerdere – afhankelijk van de 
hoeveelheid hiaten - blokken verplichte KWTXXL. Tijdens KWTXXL krijg je onder begeleiding 
van verschillende teamleden de mogelijkheid om je (examen)dossier bij te werken door alle 
praktische opdrachten waarvan de deadline al is verstreken af te ronden en in te leveren.  
 
Reanimatie-onderwijs leerjaar 4, 5 en 6 
Tijdens de Communityweek wordt op vrijwel elk moment een herhalingscursus reanimatie 
aangeboden. Alle leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 schrijven zich in voor een herhalingsles (1 
blokuur) op een moment naar keuze. Een brief met inhoudelijke informatie is via een link bij 
de e-mail van de vorige update opgenomen. We willen leerlingen en ouders/verzorgers van 
leerjaar 4, 5 en 6 vragen deze aandachtig te lezen voorafgaand aan de Communityweek. 
 
LOB-portfolio 
Je neemt al jouw Community- activiteiten op in jouw LOB-portfolio – dat je aan het eind van 
het schooljaar presenteert aan je coach, je klasgenoten en je ouders/verzorgers.  Dat kan op 
geheel eigen wijze – bijvoorbeeld door het maken van foto’s en filmpjes - en dat mag aan de 
hand van het format dat we hieronder hebben opgenomen in het ‘Communityboekje’. Voor 
het bijwerken van je portfolio kun je kiezen voor een of meerder blokken KWTXXL! 
 
Inschrijven 
Je stelt je eigen rooster van de Communityweek samen door je in te schrijven voor de 
verschillende Community-activiteiten. Inschrijven doe je tussen maandag 12 december om 
16.05 uur en woensdagmiddag 12.00 uur. Je schrijft je minimaal voor 16 lesuren in. Wil je 
meer doen tijdens de Communityweek? Dat kan; natuurlijk mag jij je altijd voor meer uren en 
activiteiten inschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Community-opdrachten en Community-activiteiten 
Op de volgende pagina’s zie je het programma van alle Community-opdrachten en -
activiteiten die we aanbieden in de Communityweek. 
  
Als je nog verder in dit document naar beneden scrolt, vind je een beschrijving van de 
verschillende Community-opdrachten en -activiteiten. Voor sommige Community-
opdrachten is een budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag ontvangen jullie cash in een 
envelop. Voor de besteding daarvan leg je verantwoording af door het bijhouden van een 
kasstaat en de verwerking van de bonnetjes.   
 
We gaan er een pracht van een Community-week van maken met z’n allen! 
 
 

 

 
 
  



 
 

Programma maandag 19 december 
2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   9e   
PWS 5H en 6V - 30 
Femke  

  

Deuren pimpen krystkruier – Veenklooster - 25 
Martha 
DE-waardepunten – 25 
Otto Christiaan  
Project 

Deelkastje Campus Kollum – 25 
Renze & Irma  
Project 

Bingo Meckema – 10 
Berthold 
Project 

De buren van de Campus Kollum – 20 
Robert + medewerker MDT (Tineke) 
Project 

De loterij - 20 
Léon & JanineProject  

Kerstkaarten Meckema - 20 
Rianne 

  

Programma Colle -6 
Erie Dam - Foyer 

 Reanimatie- 8 
Jorrit 
11.15 – 13.15 

Reanimatie - 8 
Jorrit 
13.45 – 15.45 

KWTXXL – 60 
Rianne 
Marileen 
Jorrit 

KWTXXL – 40 
Rianne 
Anna 
 

KWTXXL – 80 
Ids 
Otto Chritstiaan 
Berthold 
Marrit 

KWTXXL – 60 
Femke 
Anna 
Nico 

 Voorlezen – 9 
Bibliotheek 
Project 

   

 Digi-Taalhuis -5 
Bibliotheek 
Project  

   

Waxinelichtjeshouders – 4 
Jan - technieklokaal 

  

Geld inzamelen Armoedefonds – 20 
Nico 
Project 

 

Kleding inzamelen ISK - 20 
Robert 
Project 
 

Gesponsord kerstspinnen  
18 
Bea 
Balanza 

Gesponsord kerstspinnen  
18 
Bea 
Balanza 

Kerstdecoraties Voedselbank – 20 
Marrit 
KO9 

  

Making of movie – 5 
Bea 
Project 
 Presentjes voor de Voedselbank – 20  

Marileen 
Doarpsomtinkers – 20 
Ids 
Project 

  

 Kerstlunch – 12  
Judith, (Anna deels) 
Project 

 

Motivatiekompas leerjaar 3 3 lokalen – Hans (ochtend) Gernand (middag), Levi, Wiemer 
Stage 



 
 

Programma dinsdag 20 december 
2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   9e   
PWS 5H en 6V - 30 
Femke  

 

 
Deelkastje Campus Kollum - 25 
Irma - project 

   

DE-waardepunten – 25 
Otto Christiaan - project 

  

Bingo Meckema – 10 
Berthold  
Project 
De Loterij – 20 
Léon & Janine 
Project  

 
  

Waxinelichtjes pimpen -25 
Jan & Anja 

Waxinelichtjes pimpen -25 
Jan & Anja  

 

KWTXXL - 40 
Levi 
Rianne 

KWTXXL - 40 
Judith 
Levi 

KWTXXL 100 
Hester 
Léon 
Ids 
Wiebe 
Hans 

KWTXXL -100 
Janine 
Judith 
Levi 
Hans 
Nico 

 Voorlezen 
Bibliotheek 
Project 

  

Reanimatie -8 
Jorrit 
08.45 – 10.45 

Reanimatie -8 
Gerand 
11.15 – 13.15 

 Reanimatie – 8 
Jorrit 
13.45 – 15.45 

Reanimatie -8 
Wiemer 
08.45 – 10.45 

Reanimatie -8 
Wiemer 
11.15 – 13.15 

 Reanimatie – 8 
Gernand 
13.45 – 15.45 

Geld inzamelen Armoedefonds – 20 
Nico 

 

Kan ik iets voor u doen? 20 
Robert & Hans 
Project 

Kerstkaarten Meckema -20 
Rianne 

 

Kleding inzamelen ISK - 20 
Hester & Eline 
Project 

  

Presentjes voor de Voedselbank – 20 
Wiebe 
Project 

  

Verzorgingsproducten voedselbank – 20 
Sofia & Marileen 
Project 

 

Doarpsomtinkers – 20 
Ids 
Project 

  

 Kerstlunch – 12  
Anna 1 t/m 5 Judith 6 en 7 
Project 

 

Programma Colle- 6 
Erie Dam 
Project 

 Sponsorloop -50 
Renze 

 

Stage 

 
 



 
Programma woensdag 21 december 

2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   9e   
PW 5H en 6V - 20 
Femke  

  
 

 Deelkastje Campus Kollum - 25 
Irma en Renze - project 

  

KWTXXL 
Ids 
Amarins 
Jan 
Hans 
 

KWTXXL 
Otto Christiaan 
Marileen 
Hans 
 

KWTXXL  
Janine 
Hester 
Nico 

KWTXXL 
Amarins 
Femke 
Anna 
Renze 
Jorrit 

Reanimatie - 8 
Jorrit 
08.45 – 10.45 

Reanimatie - 8 
Jorrit 
11.15 – 13.15 

 Reanimatie -8 
Gernand 
13.45 – 15.45 

Reanimatie - 8 
Gernand 
08.45 – 10.45 

Reanimatie - 8 
Wiemer 
11.15 – 13.15 

 Reanimatie -8 
Wiemer 
13.45 – 15.45 

Programma Colle- 6 
Erie Dam – Foyer 
Project 

De buren van de Campus Kollum – 20 
Berthold & Rianne samen met medewerker MDT 
Project 

 

De Loterij – 20 
Janine 
Project 

DE-waardepunten – 25 
Otto Christiaan 
Project 

Geld inzamelen armoedefonds – 20 
Nico 
Project 

  

Handgemaakte kerstdecoratie - 20 
Fleur 

 

Kan ik iets voor u doen? 20 
Jelle 
Project 

  

Kerstdecoraties Voedselbank – 20 
Marrit K09 

Kerstedecoraties Voedselbank – 20 
Marrit K09 

Kleding inzamelen ISK - 20 
Eline & Hester 
Project 

Presentjes voor de Voedselbank – 20 
Marileen & Amarins 

 Voorlezen - 9 
Bibliotheek 
Project 

  

 Digi-Taalhuis – 5 
Bibliotheek 
Project 

  

Verzorgingsproducten voor de Voedselbank – 20 
Sofia 
Project 

 

 Doarpsomtinkers – 20 
Ids 
Project 

 Kerstlunch – 12 
Anna 
Project 

 

Kerstgala – 12 
Bea 
Project 

  

Stage 

 
 



 
 

Programma donderdag 22 december 
2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   9e   
De loterij – 20 
Léon, Emanuelle 
Project 

De buren van de Campus Kollum – 20 
Robert & Berhold en Rianne + medewerker MTD 
Kantine/foyer  

Kan ik iets voor u doen? - 20 
Robert & Fleur & Irma (deels) 
Project 

  

Statiegeldflessen – 30 
Hans 1 t/m 5/Levi 

 

KWTXXL - 100 
Rianne 
Berthold 
Wiebe 
Jorrit 

KWTXXL - 100 
Rianne 
Berthold 
Wiebe 
Gernand 
 
 
 

KWTXXL - 140 
Levi 
Amarins 
Sofia 
Hester 
Marileen 
Léon 
Wiemer 

 

Kleding inzamelen ISK - 20 
Hester & Jelle 
Project 

 
   

Presentjes voor de Voedselbank – 20 
Amarins & Levi  

 
  

Verzorgingsproducten voedselbank – 20 
Sofia & Amarins 
Project 

  

Doarpsomtinkers – 20 
Marileen & Jan 
Project 

  

Kerstlunch - 12 
Judith, Anna 
Project 
Kerstgala – 12 
Bea 
Project 
Stage 
Reanimatie -8 
Wiebe 
08.45 – 10.45 

Reanimatie -8 
Wiebe 
11.15 – 13.15 

  Reanimatie -8 reserve 
Gernand 
13.45 – 15.45 

Reanimatie - 8 
Wiemer 
08.45 – 10.45 

Reanimatie -8 
Jorrit 
11.15- 13.15 

  Reanimatie -8 reserve 
Jorrit 
13.45 – 15.45 

   Kerstgala 
19.30 – 23.30 

 
 
 
  



 
 
Community-opdrachten 
 
Campus Kollum krijgt een eigen deelkastje! 11 
Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor de Voedselbank 12 
Bingo bij Meckema State 13 
Verhalen van de buurt, goede buren opdracht Kollum 14 
De Loterij   15 
Denk mee met het programma voor het dorpshuis en het theater de Colle 16 
Geld inzamelen voor het goede doel! 17 
Statiegeldflessen inzamelen voor het goede doel 18 
Gesponsord Kerstspinnen met Bea voor de schoolspullenpas van het armoedefonds 19 
Voorlezen op de basisschool 21 
Digitale vragen beantwoorden – Digi-Taalhuis 22 
Handgemaakte kerstdecoratie 23 
Kan ik iets voor u doen? 24 
Kerstdecoraties maken voor de voedselbank Kollum 26 
Kerstkaarten maken voor de ouderen van Meckema State 27 
Kleding inzamelen voor de leerlingen van de ISK 28 
MAKING OF MOVIE Communityweek 30 
Presentjes maken voor de voedselbank Kollum 31 
Presentjes met verzorgingsproducten maken voor de voedselbank Kollum 32 
Project doarpsomtinkers Kollum bekend maken in het dorp 33 
Luxe kerstlunch 35 
Kerstgala organiseren – eventmanagement - vervolgopdracht 36 
Sponsorloop schaatsen/hardlopen 37 
Waxinelichtje houders maken 39 
Waxinelichtjes houders pimpen en verkopen 40 
Deuren pimpen voor de Krystkuier Veenklooster 41 
Herhaling Reanimatie – Verplicht voor leerjaar 4 t/m 6 42 
KWTXXL 43 
Verplichte KWTXXL 44 
Stage 45 
Stageformulier 46 
PWS-tijd 47 
Motivatiescan 48 
Portfolioformulier 49 
 
 
 
 
  



 

Campus Kollum krijgt een eigen deelkastje! 

  
Voor en met wie?  Maandag Irma en Renze, Dinsdag en Woensdag Irma  
Wat ga je doen tijdens 
opdracht?  

Campus Kollum krijgt een eigen deelkastje! Huh?!? Een eigen 
deelkastje?!? Ja, je leest het goed! Met de stijgende 
energiekosten en de stijgende prijzen van de boodschappen 
zijn er helaas steeds meer mensen die moeite hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Voor hen kan een deelkastje een 
uitkomst zijn. Het kastje heeft twee deurtjes. Achter de ene 
deur liggen de houdbare producten. Achter de andere deur 
liggen leuke spullen voor jong en oud. Aan ons de taak om ons 
eigen deelkastje op !mpulse Kollum/Campus Kollum 
bekendheid, vorm én inhoud te gaan geven! Wie is creatief en 
gaat het deelkastje maken? Wie kan er een goede plek voor 
bedenken? Wie zamelt er geld in voor dit prachtige initiatief 
zodat we boodschappen en/of spullen kunnen kopen? Trommel 
jij je ouders, familieleden en/of vrienden op om de 
(keuken)kastjes op te ruimen en alle bruikbare spullen aan jou 
mee te geven voor het deelkastje? Durf jij bij de supermarkten 
te gaan staan om hier bekendheid aan te geven? Ga jij bij de 
winkeliers in Kollum langs om een donatie te vragen? Of heb jij 
wellicht andere, goede ideeën? Schrijf je dan nu in voor de 
workshop!  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
levert het op?  

O.a. creatief denken, saamhorigheid, initiatief nemen, 
commercieel denken, vindingrijk zijn  

Duur van de opdracht  12 lesuren op 3 dagen – 1 project 
Wanneer  Maandag het 6e, 7e, 8e en 9e uur 

Dinsdag het 3e,4e, 5e en 6e uur  
Woensdag het 3e, 4e, 5e en 6e uur  

Aantal deelnemers:   25   
Trefwoorden, doelgroep en 
talent  

Maatschappelijk, burgerschap, meerwaarde, saamhorigheid, 
behulpzaam   

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Jouw creatieve brein! En wellicht heb je thuis nog houdbare 
producten die je niet gebruikt, deze plaatsen wij in het 
deelkastje.  

Budget 50 euro 
 



 

Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor de Voedselbank 
 

Voor en met wie?  De voedselbank – Otto Christiaan   

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Hartje winter, koud en guur: dan hebben veel mensen toch 
extra zin in een lekker en warm kopje koffie. Maar niet voor 
iedereen is ‘even een bakkie’ doen vanzelfsprekend. Voor 
mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank is koffie 
een luxeartikel, dat niet vaak in het voedselpakket zit.   
Alle Douwe Egberts-, Pickwick- en SENSEO®- verpakkingen 
bevatten waardepunten die je van de verpakking af kunt 
knippen. Deze waardepunten worden door de voedselbank 
ingewisseld voor pakken koffie die in de voedselpakketten 
worden gedaan.  
Aan jullie de taak om zoveel mogelijk Douwe Egberts 
punten te verzamelen en die in pakketjes van 1000 punten 
in te leveren bij de voedselbank.   

 

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?  

Je kunt werken in een projectgroep.  
Je kunt samen met anderen brainstormen en ideeën 
verzamelen.  
Je hebt samen met jouw projectgroep een plan van aanpak 
opgesteld voor het inzamelen van DE-punten.  
Je hebt samen met jouw projectgroep het plan van aanpak 
naar tevredenheid uitgevoerd. Je kunt flinke hoeveelheden 
DE-punten voor de voedselbank ophalen en afleveren.   

 

Duur van de opdracht:   4 lesuren per dag – 1 project  

Wanneer?  Maandag en dinsdag van 08.30 tot 12.05, woensdag van 
12.30 tot 16.05.– dus 12 uur in totaal  

 

Maximum aantal deelnemers:   25 leerlingen   

Trefwoorden, doelgroep en 
talent:  

Brainstormen, creativiteit, communicatie, werven, 
campagne, plan van aanpak inzamelen.  

 

Wat neem je mee?  Je device, een open mind en flink wat creativiteit   

Budget 25 euro  
 



 

Bingo bij Meckema State 

  
Voor en met wie?  Bingo voor de ouderen van Meckema State Kollum - 

Berthold  
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

BINGO! Tijdens de community-week gaan we een 
supergezellige en heerlijk ouderwetse bingo-middag 
organiseren voor de ouderen van Meckema State! Dit 
betekent dat we na moeten gaan denken over de 
aankleding, het verloop en de voorbereiding van dit 
spektakel. Samen zetten we een mooi en overzichtelijk 
draaiboek in elkaar om de middag vlekkeloos te laten 
verlopen. Hierbij kun je denken aan de verschillende 
rondes, het soepel laten verlopen van de tussentijdse 
koffie- en thee rondes en het bedenken, inkopen, inpakken 
en uitdelen van de te winnen prijzen. De bingo-middag 
zelf staat gepland op dinsdag 20 december. De 
voorbereiding doen we op de maandag en dinsdag 
ochtend. Samen gaan we het tot een succes maken!  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?  

Je weet hoe je een draaiboek moet maken  
Je leert hoe je een activiteit moet plannen en organiseren  
Je kunt een draaiboek volgen en verschillende onderdelen 
uit de planning soepel laten verlopen  

Duur van de opdracht:  
  

Op maandag ochtend starten we met de voorbereiding. Op 
dinsdagochtend ronden we dit af. Direct daarna voeren we 
het uit bij Meckema State van 14.30 tot 16.00 uur. Je 
schrijft je in voor 12 lesuren. Het gaat om een project. 

Wanneer:  Maandag 08.30 – 12.05 - voorbereiding 
Dinsdag 08.30 – 12.05 – voorbereiding 
Dinsdag 12.30 – 16.05 - uitvoering 

Trefwoorden:  Bingo, activiteit, organiseren, plannen, prijsjes, draaiboek, 
sfeer, gezelschapsspel.   

Aantal deelnemers   10 leerlingen.  
Budget:  50 euro  
  



 

Verhalen van de buurt, goede buren opdracht Kollum 

  
Voor en met wie?  De buren van de Campus Kollum – begeleid door een teamlid en 

een medewerker van MDT 
Maandag en donderdag Robert 
Woensdag Berthold & Rianne 

Wat ga je doen tijdens 
deze opdracht?  
  

MDT is een ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf. Een 
kans om je talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe 
mensen te ontmoeten en duurzame keuzes te maken voor de 
toekomst.  We gaan in deze opdracht aan de slag met het van 
betekenis zijn door verhalen over goede buren bij buren van de 
Campus op te halen. Daarbij maken jullie ook een foto van de 
buurtbewoners/buurt en deze verhalen en foto's gaan jullie 
tentoonstellen op donderdagmiddag tijdens de buurtexpositie 
met koffie/thee momentje voor de buren die jullie uitnodigen.   
Zo maken jullie zichtbaar wat het betekent om een goede buur te 
zijn!  
Als groep bedenken jullie welke buren jullie gaan bevragen. 
Bedenken hoe jullie de gemaakte foto's en verhalen gaan 
tentoonstellen. Maken jullie uitnodigingen voor de buren. 
Verzorgen jullie koffie/thee en leren jullie de scrum methode 
gebruiken   

Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren 
en wat lever je op?  

Jullie kunnen samen brainstormen en ideeën verzamelen.  
En dit vervolgens in een plan zetten.  Jullie leren een plan volgens 
de scrum methode uit te voeren.  Je bent bekend met MDT en hoe 
je daar zelf mee aan de slag kunt. Je kunt op een leuke manier 
een gesprek met buurtbewoners aangaan en ze uitnodigen.   

Duur van de opdracht Je schrijft je in voor 12 lesuren – het is een project 
Trefwoorden  Fotografie, creatief, organiseren, sociaal en gezellig  
Wanneer  Maandagmiddag vanaf 12.30 – 16.05 voorbereiding 

Woensdag tussen 10.25-15.15 - voorbereiding 
Donderdag vanaf 12.30 – 16.05 uitvoering 

Aantal deelnemers  20  
Budget:  50 euro  
  



 

De Loterij   
    
    

 Voor en met wie?     Voor de schoolspullenpas van het Armoedefonds – 
Emmanuelle, Janine & Léon  

  
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?   
   

Tijdens deze opdracht ga je een loterij organiseren! Je 
gaat sponsors regelen voor de loterij, loten maken met 
een mooie boodschap erop & de loten verkopen aan zo 
veel mogelijk mensen! De opbrengst van de loten gaat 
helemaal naar het armoedefonds om mensen te helpen 
die moeilijk rond kunnen komen! Doe je mee?!   

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?   

Je kunt werken in groepsverband   
Je leert hoe je sponsors kunt benaderen.  
Je leert hoe je je netwerk kunt uitbreiden.  
Je kunt samen met anderen brainstormen en ideeën 
verzamelen.   
Je hebt samen met jouw projectgroep een plan van 
aanpak opgesteld voor het goed verlopen van de loterij  

Duur van de opdracht:     Je schrijft je in voor totaal 16 lesuren  - het is een 
project. 

Wanneer:   Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 
– 12.05 uur. 

Trefwoorden:    Armoedefonds, actief, creatief, netwerken, doneren.   
Maximum aantal deelnemers:      20 
 
 

 

  



 

Denk mee met het programma voor het dorpshuis en het theater 
de Colle 

  
Voor en met wie?  Dorpshuis en theater de Colle – Erie Dam  
Wat ga je doen 
tijdens deze 
opdracht?  
  

Mijn naam is Erie Dam, ik ben al met pensioen maar nog steeds actief op 
cultureel vlak. Ik ben al vanaf mijn negende jaar drummer en vindt 
cultuur/creativiteit voor ieder zijn ontwikkeling erg belangrijk. Ik zit in het 
stichtingsbestuur van de Campus Kollum en houd me dan voornamelijk 
bezig met het dorpshuis en het theater.  
Ik heb advies van jullie nodig. Zoals jullie weten is de Campus niet alleen 
een plek voor onderwijs en de bibliotheek; er is ook een dorpshuis en 
theater in gevestigd. Er wordt van alles georganiseerd in het dorpshuis, 
bijvoorbeeld: bridge, salsa en het geven van muziekles. In het theater 
worden verschillende theater- muziek- en toneelvoorstellingen 
gegeven.   
Wat opvalt is dat er weinig voor de doelgroep in jullie leeftijdscategorie 
(12-18) wordt georganiseerd. Niet in het theater en nauwelijks in het 
dorpshuis.  
De oorzaak? We weten niet zo goed wat er bij jullie leeft en wanneer het 
aantrekkelijk wordt om deel te nemen aan een activiteit of een 
theatervoorstelling bij te wonen.  

Wat ken je en kun 
je aan het einde, 
wat ga je leren en 
wat lever je op?  

Het zou mij bijzonder helpen als een aantal van jullie met mij wil sparren 
over een tof programma voor jullie leeftijdscategorie, zowel in het theater 
als voor wat betreft activiteiten in de Colle. Dat doen we lekker out of the 
box. Alles is in eerste instantie bespreekbaar. We gaan een concreet plan 
opleveren.  

Duur van de 
opdracht:  

Je schrijft je in voor totaal 6 lesuren – het is een project. 

Wanneer:  Maandag 8.30-10.10 – opdracht bespreken daarna aan de slag. 
Dinsdag 8.30- 10.10 - bespreken eerste resultaten, uitwerken resultaten 
en voorbereiding voor eindgesprek. 
Woensdag 21 dec 8.30- 10.10 Eindconclusie en aanbevelingen   

Trefwoorden:  Theater, cultuur, activiteiten, programma, muziek, dans, toneel.  
Maximum aantal 
deelnemers:   

6  

  



 
 

Geld inzamelen voor het goede doel! 
  
  

  
  
   

Voor en met wie?  Voor de schoolspullenpas van het Armoedefonds! Met 
iedereen die goede ideeën heeft om geld op te halen en 
er ook wat voor wil doen. 
Nico 
  

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Geld inzamelen is meer dan alleen het simpelweg 
vragen om geld. Wie echt succesvol wil zijn bij het 
inzamelen van geld, zal zelf eerst met wat creatieve 
ideeën moeten komen. 
We beginnen in de ochtend dan ook met een 
brainstormsessie over wat we die dag gaan doen en 
gaan daarna aan de slag!  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?  

Je kunt out of the box denken. Je probeert zoveel 
mogelijk binnen te halen voor het goede doel: de 
schoolspullenpas van het Armoedefonds. 

Duur van de opdracht:  
  

Je schrijft je in voor totaal 16 lesuren – het is een 
project. 

Wanneer:  Maandag 08.30 – 14.10 
Dinsdag 08.30 – 14.10 
Woensdag 08.30 – 12.05  

Trefwoorden:  Eigen keuze, actie, geld inzamelen, creativiteit, 
brainstormen, planmatig werken, armoedefonds 

Maximum aantal deelnemers:   20  
 

 

 

 



 

Statiegeldflessen inzamelen voor het goede doel 

   
Voor en met wie?  Voor de schoolspullenpas van het Armoedefonds!  

Hans & Levi 
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Jullie maken samen een plan om in Kollum en 
omgeving zoveel mogelijk statiegeldflessen te 
verzamelen. De statiegeldflessen worden ingeleverd 
en de opbrengsten gaan naar het Armoedefonds.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?  

Je kunt out of the box denken. Je probeert zoveel 
mogelijk statiegeldflessen te halen voor het goede 
doel: de schoolspullenpas van het Armoedefonds. 

Duur van de opdracht:  
  

6 lesuren 

Wanneer:  Donderdag van 08.30 tot 14.10  
Trefwoorden:  Actie, geld inzamelen, creativiteit, brainstormen, 

planmatig werken, armoedefonds 

Maximum aantal deelnemers:  
  

30 

  



 

Gesponsord Kerstspinnen met Bea voor de schoolspullenpas 
van het armoedefonds 

 

Voor en met wie?  Schoolspullenpas voor het armoedefonds - Bea  
Wat ga je doen 
tijdens deze 
opdracht?  

Kerstspinnen met Bea  
Spinning is een sport die alles in zich heeft: uitdaging, afwisseling, alles 
geven wat je in je hebt en de mogelijkheid om zowel op kracht als op 
conditie te trainen. Je hebt er flink wat doorzettingsvermogen voor 
nodig, je leert jezelf sportief uit te dagen, je grenzen te verleggen èn je 
verbrandt tegelijkertijd flink wat calorieën.  We fietsen tijdens deze 
Communityweek ook om geld op te halen voor de schoolspullenpas van 
het armoedefonds. Kom je spinnen? Zoek dan vooral sponsoren en stort 
jouw opgehaalde bedrag op onze rekening voor het Armoedefonds.  

Wat ken je en kun 
je aan het einde, 
wat ga je leren en 
wat lever je op?   

Tijdens deze spinningtraining wissel je, op de maat van Kersthits met 
een stevige beat, verschillende snelheden af. Van redelijk rustig, via 
sprints tot krachtig fietsen. Fietsen op de spinningfiets is supergoed 
voor je lichaam! De cardiotraining daagt je longen en je hart- en 
vaatstelsel uit en je rug-, bil- en beenspieren worden er flink sterker 
van. Flink zweten is dan ook gegarandeerd!  Je zoekt vooraf sponsoren.   

Duur van de 
opdracht:  

2 lesuren van 50 minuten – inclusief omkleden, de fiets instellen en 
basistechnieken.   

Wanneer?   Maandag 19 december 6de en 7de lesuur en 8ste en 9de lesuur  
De workshop wordt 2 x aangeboden 

Aantal 
deelnemers:  

18 deelnemers per groep  

Trefwoorden, 
doelgroep en 
talent  
Doelgroep en 
talent:   

Sport, doorzettingsvermogen, conditietraining, uitdaging, grenzen 
verleggen, BSM.  
Iedereen die sportief is ingesteld en een sportieve en 
conditionele uitdaging niet uit de weg gaat.   
Ook als je nog niet eerder hebt gespind ben je van harte welkom.    

Wat neem je 
mee naar de 
workshop?   

Een sportoutfit, sportschoenen of fietsschoenen, een handdoek, een 
bidon gevuld met water. En als je er eentje hebt: een sporthorloge of 
hartslagmeter. Locatie: Voorstraat 32/Balanza.  

  
  
 



 
 

Sponsorkaart 
Kerstspinnen voor de schoolspullenpas van het armoedefonds. 
De sponsorbijdrage kan direct gestort worden op:  
https://steun.armoedefonds.nl/actie/piter-jelles-mpulse-kollum  
  
Voornaam  Achternaam  Bedrag   
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

  



 

Voorlezen op de basisschool 

  
Voor en met wie? Leerlingen van de basisscholen in Kollum 

Medewerkers van de bibliotheek en de basisscholen in Kollum 
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  

Een verhaal voorlezen is een hele kunst. In deze opdracht leer je 
hoe je een geschikt boek uitzoekt, hoe je het beste kan 
voorlezen en breng jij je kennis in praktijk wanneer je gaat 
voorlezen aan de leerlingen van de basisscholen in Kollum.  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op? 

ü Je weet hoe je een geschikt boek uitkiest 
ü Je kunt feedback geven op de voorleesstijl van jouw 

projectgroep 
ü Je kent de voorleestricks 
ü Je kunt voor een groep voorlezen 
ü Je hebt een verhaal voorgelezen aan een groep 

basisschoolleerlingen   
Duur van de opdracht:  8 uren in totaal, het is een project 
Wanneer? Maandag 09.20 – 11.15 workshop in de Bieb 

Dinsdag en woensdag 09.15 – 12.05 voorlezen op de 
basisscholen. 

Maximum aantal 
deelnemers:  

9 leerlingen – 3 groepjes van 3 

Trefwoorden, doelgroep en 
talent: 

Creativiteit, voorlezen, communicatie, spreken, ideeën bedenken  



 
 

Digitale vragen beantwoorden – Digi-Taalhuis 
 

  
 

Voor en met wie? Voor belangstellenden van het digitale spreekuur van 
de bibliotheek. 
Door medewerkers van de bibliotheek 

Wat ga je doen tijdens deze opdracht?  Het Digi-Taalhuis is een plek in de Bibliotheek waar 
je o.a. terecht kunt om meer en beter te leren 
omgaan met je mobiele telefoon of je 
computer. Immers, niet iedereen is zo digitaal 
vaardig als jij! 
 
Hoe verstuur ik een e-mail? 
Hoe stel ik een nieuwe profielfoto in op Whatsapp?  
Hoe installeer ik een App op mijn telefoon? 
Hoe kan ik het beste zoeken op google?  
 
Dat zijn veel gestelde vragen in het Digi-Taalhuis. 
Allemaal vragen die jij kan beantwoorden! 
Samen met je groepje zet je een digitaal spreekuur 
op, voor mensen met vragen over de computer en/of 
mobiel.   

Wat ken je en kun je aan het einde, wat 
ga je leren en wat lever je op? 

ü Je kunt de vragen van bezoekers beantwoorden 
ü Je bent behendig met de computer en mobiel 
ü Je weet hoe je moet doorvragen 
ü Je kan zelf vragen bedenken voor je 

projectgenoten 
Duur van de opdracht:  4 lesuren – het is een project  
Wanneer? Maandag 10.25 – 12.30 workshop in de bibliotheek 

Woensdag 09.30 – 11.30 Digitaal spreekuur in de 
bibliotheek 

Maximum aantal deelnemers:  5 leerlingen 
Trefwoorden, doelgroep en talent: Digitale vaardigheden, uitleggen, computers, social 

media  



 
 

Handgemaakte kerstdecoratie 
 

Voor en met wie?  Handgemaakte kerstbomen van vilt maken – Fleur   
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?   

Ben je graag creatief bezig? En ben je een echte 
“Christmaholic”? Dan is deze communityopdracht echt wat 
voor jou! Tijdens deze opdracht gaan jullie aan de slag met 
het maken van Jingle Bells servetringen en handgemaakte 
vilten kerstboompjes. Het eindresultaat zal worden:  
Gebruikt ter decoratie van de tafels tijdens het kerstdiner (20 
stuks van elk)  
Gedoneerd aan de voedselbank (50 stuks van elk)  
We zullen in totaal ongeveer 70 kerstboompjes en 40 
servetringen nodig hebben.   

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?  

Je leert werken met verschillende materialen; hout, vilt, lijm, 
ijzerdraad etc.   
Je gebruikt je creativiteit om andere ontwerpen en technieken 
te gebruiken  
Je traint je fijne motoriek en concentratie   
Je hebt aan het einde van de dag een aantal mooie 
kerstdecoraties gemaakt  

Duur van de opdracht  6 lesuren – de opdracht wordt alleen op woensdag 
aangeboden   

Trefwoorden  Kunst, kerst, decoratie, DIY  
Wanneer   Van 08.30 – 14.10 uur – 6 lesuren   
Maximum aantal deelnemers  20 deelnemers    
Budget  50 euro  

 

 

  



 
 

Kan ik iets voor u doen? 
  

Voor en met wie  Voor ouderen (zeg maar 70 plussers) in een een dorp in jullie 
omgeving. Vanuit de coalitie ‘Kom erbij’ op initiatief van Marijke 
Paulusma gemeente NOF.   
Dinsdagochtend en donderdagochtend Robert, 
woensdagochtend Jelle  

Wat ga je doen tijdens de 
opdracht?   
  

Werken met de kaart  ‘kan ik iets voor u doen?’  
Deze kaart is ontwikkeld vanuit de Coalitie Kom Erbij. Dit is een 
grote groep organisaties in onze gemeente die samen werken 
aan eenzaamheid en inclusie. Het doel is dat iedereen mee kan 
doen aan de samenleving en iedereen erbij hoort.  
Jullie school is ook lid van deze Coalitie.  
Deze kaart is pas ontwikkeld en jullie mogen hem uitproberen. 
Het doel is dat mensen weer merken dat ook een klein gebaar 
veel kan betekenen.  
Ook is het mooi dat jullie in contact komen met ouderen en zij 
met jullie. Elkaar leren kennen, je een beetje verdiepen in de 
wereld van die ander kan verrijkend zijn. Ouderen zijn immers 
vooral ook mensen met veel levenservaring en wijsheid  

Wat ga je doen tijdens de 
opdracht?  

Je gaat deze kaart persoonlijk overhandigen aan ouderen (70-
plussers) in het dorp. Bedenk een plek of plekken waar je ze 
kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld bij een winkel of in 
seniorenwoningen.  
Vul de kaart samen in/of vraag of de mensen er even over na 
willen denken. In dat geval spreek je af dat je de kaart een dag 
later komt ophalen.   
Kijk of jij of iemand van je groep de wens van deze oudere kan 
vervullen op een leuke manier.  
Hou rekening met mogelijke angst van ouderen, dat ze niet 
zomaar iemand binnen durven laten. Bedenk hier een oplossing 
voor (ID- kaart, studentenpas/brief van school??)  
Misschien merk je na afloop dat één van de ouderen waar je bent 
geweest wel echt zit te springen om hulp of nodig heeft dat er 
iemand af en toe op bezoek komt. Kijk dan of je dat aan iemand 
kunt doorgeven. Vraag wel of deze oudere dat ook wil!  



 
De persoon aan wie je dit kunt doorgeven is bekend op school. 
Diegene pakt dit dan verder op.  

Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren 
en wat lever je op?  

Je leert iets over de leefwereld van ouderen en zij over die van 
jou. Je krijgt inzicht in de problematiek rondom eenzaamheid of 
dingen niet meer goed kunnen. Je ontdekt misschien dat het 
leuk kan zijn iets voor iemand te kunnen betekenen. Je leert een 
actie te organiseren. Je weet hou je rekening moet houden met 
de privacy van mensen. Je ervaart of deze kaart zo werkt of dat 
er nog dingen anders zouden moeten. Je presenteert wat je hebt 
gedaan en wat jouw bevingen zijn.  

Duur van de opdracht  1 dag actieplan bedenken, verzamelen, kaarten verspreiden  
1 dag kaarten weer ophalen en taken verdelen, 1 dag de 
klusjes/contacten uitvoeren.  
Maak je mooie foto’s met je mobiel ? (wel toestemming vragen)  
In totaal 12 lesuren – het is een project. 

Wanneer  Dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 12.05 uur  
Maximum aantal 
deelnemers  

20  

Trefwoorden, doelgroep en 
talent  

Ouderen, eenzaamheid, een klein gebaar maakt een groot 
verschil, jong ontmoet oud. Wat leer je van ouderen, wat leren 
zijn van jou.   
Doel is vooral contact te hebben met een oudere, ontmoeting en 
iets voor en/of met deze persoon te doen.   

Budget: 25 euro  
 

 

  



 

Kerstdecoraties maken voor de voedselbank Kollum 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Voor en met wie?  De voedselbank – Marrit de Groot  
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Als je - tijdelijk - niet voldoende geld hebt om zelf 
dagelijks een maaltijd op tafel te zetten, kun jij je voor 
voedselhulp bij de voedselbank aanmelden. Wekelijks 
voorziet Voedselbank Kollum 50 huishoudens in onze 
omgeving van een voedselpakket. Dit pakket bevat diverse 
levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan drinken, pasta, een 
pot of blikgroente en vlees. Daarnaast krijgen klanten extra 
(verse) artikelen zoals brood, groenten en 
kruidenierswaren. De producten worden aan de 
Voedselbank gedoneerd door bijvoorbeeld supermarkten, 
bakkers en slagers.  
Hoe leuk zou het zijn als er bij deze voedselpakketten op 
22 december een toffe, hippe en eigentijdse kerstdecoratie 
door ons als cadeautje wordt meegegeven?! Dat betekent 
dat we 50 van die kerstdecoraties gaan maken!  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?  

Je bent bekend met de principes van de voedselbank;  
Je kunt op een creatieve manier en op grond van een 
voorbeeld een hippe en eigentijdse kersdecoratie maken 
met verschillende materialen. Deze materialen heb je zelf 
meegebracht en/of gesponsord gekregen.  
Je kunt je kerstdecoratie op een mooie manier als cadeau 
inpakken.  
Je maakt een bijpassende kaart met een daarop een 
kerstboodschap voor de ontvanger.  

Duur van de opdracht:   4 lesuren – de workshop wordt 3 x aangeboden.  
Je schrijft je in voor 1 van deze workshops. 

Trefwoorden  DIY, creatief, Kerst, kerstdecoratie, kaart, sponsoren  
Wanneer  Maandag 08.30 – 12.05 

Woensdag 08.30 – 12.05 en 12.30 – 16.05 
Maximum aantal deelnemers:  20 per workshop 
Budget:  100 euro 



 
  

Kerstkaarten maken voor de ouderen van Meckema State 

  
Voor en met wie?   Voor de ouderen van Meckema State – Rianne 

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?   
   

Wat is er leuker om te geven dan iets wat je persoonlijk 
gemaakt hebt? Hier kan weinig tegenop! Bij deze workshop 
ga je aan de slag met het maken van kaarten voor de 
ouderen van Meckema. Je maakt hierbij gebruik van 
verschillende materialen en technieken. Je kunt hierbij 
denken aan handletteren, washi-tape en het maken van 
‘pop-up’ kaarten. Er zijn basiskaartjes en materialen 
beschikbaar in gezellige kerst thema’s. Je creëert op deze 
manier jouw eigen, unieke kerstkaartjes met de mooiste 
letters, illustraties en thema’s.   

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?   

Aan het einde van de workshop heb jij met de beschikbare 
materialen één of meerdere zelfgemaakte en unieke 
kaarten gemaakt. In totaal maken we 50 kaarten. Deze mag 
je voorzien van een mooie kerstboodschap voor een van de 
bewoners van Meckema State. Want wat is het leuk 
wanneer we alle bewoners kunnen verrassen met een 
leuke, sfeervolle kaart (ínclusief kerstboodschap)!   

Duur van de opdracht:     4 lesuren – de workshop wordt 2x aangeboden. Je schrijft 
je in voor 1 van deze workshops.   

Wanneer:   Maandag 12.30 – 14.10 
Dinsdag 12.30 – 14.10  

Trefwoorden:   Kunst, kerst, creativiteit, kaartjes, schrijven, handwerken, 
sfeer, DIY.  

Maximum aantal deelnemers    20 deelnemers per workshop. 
Budget:   50 euro  
 

 

 



 

Kleding inzamelen voor de leerlingen van de ISK 
 

Voor en met wie?  
  

Internationale Schakelklas – Robert (ma) Hester en Eline (di, wo) 
Jelle en Hester (do)  

 

Wat ga je doen tijdens 
deze opdracht?  
  

ISK staat voor Internationale Schakelklassen. De ISK is een school 
voor voortgezet onderwijs en bestemd voor nieuwkomers in 
Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal 
niet of nauwelijks beheersen.  
Het doel van de ISK is om leerlingen te schakelen naar passend 
regulier onderwijs door het leren van Nederlands, schoolse- en 
studievaardigheden en door in te burgeren. De leerlingen van de 
ISK hebben uiteenlopende achtergronden en zijn afkomstig uit 
flink wat verschillende landen.  
Op de locatie van de ISK is een kledingmarkt waar leerlingen 
gratis kleding mee mogen nemen voor zichzelf en hun familie.  
Aan jullie de taak om zoveel mogelijk kleding – schoon en in 
goede staat – te verzamelen.   

 

Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren 
en wat lever je op?  

Je kunt werken in een projectgroep.  
Je kunt samen met anderen brainstormen en ideeën verzamelen.  
Je hebt samen met jouw projectgroep een plan van aanpak 
opgesteld voor het inzamelen van kleding  
Je hebt samen met jouw projectgroep het plan van aanpak naar 
tevredenheid uitgevoerd.  
Je kunt flink wat kleding voor de ISK ophalen.   

 

Duur van de opdracht  
  

 16 uur in totaal. Je schrijft je in voor alle workshops, het is een 
project. 

 

Wanneer?  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 08.30 – 12.05 uur.  

Maximum aantal 
deelnemers:   

20 leerlingen   

Trefwoorden, doelgroep 
en talent:  

Brainstormen, creativiteit, communicatie, werven, campagne, plan 
van aanpak inzamelen.  

 

 



 

 

 

 

Gezocht:  
Jongens/mannenkleding in alle maten! 
Kleding voor meisjes/vrouwen in de maten XS, S en M vanaf maat 
175.  

 
 

Jassen, sportkleding en schoenen zijn ook welkom.  
Graag schone kleding in goede staat �সহ 
De kleding is bedoeld voor onze ISK Kledingmarkt, waar leerlingen gratis kleding 
mogen meenemen.  

Elke dinsdag tussen 8.00 en 15.30 uur kunt u de kleding brengen op de 
Hempenserweg 33 bij de Internationale Schakelklas (ISK).  
U kunt zich melden bij de balie.  

Wilt u liever op een andere dag de kleding brengen? Bent u niet in de 
gelegenheid om de kleding te brengen maar woont u wel in Leeuwarden? Of 
heeft u overige vragen? Dan kunt u een mailtje sturen naar bweiland@ovofn.nl  

Alvast bedankt! 
Groetjes Mathilde en Berber 



 

MAKING OF MOVIE Communityweek 
  

  

Voor en met wie?  Piter Jelles !mpulse Kollum - Bea  
Wat ga je doen tijdens 
deze opdracht?  

Tijdens Communityweken gebeurt er altijd heel veel moois op !K. Ook in de 
laatste week van het kalenderjaar barst het van de toffe activiteiten rondom 
Communityleren en talentontwikkeling. Jij krijgt de kans om alles wat er 
deze week gebeurt vast te leggen op beeld en met geluid. Op die manier 
maak je een pracht videoregistratie van de Communityweek die tussen 19 
en 22 december op het program staat. Dus ben jij iemand die in beelden 
denkt, altijd alles mee wil pakken, die niet bang is om vragen te stellen en 
die graag filmpjes maakt en bewerkt? Dan is deze opdracht voor jou!  

Wat ken je en kun je 
aan het einde, wat ga 
je leren en wat lever 
je op?  

Je gaat een ‘making of movie’ maken van de Communityweek. Dat betekent 
dat je videomateriaal verzamelt van alle opdrachten en activiteiten die 
plaatsvinden tijdens deze week. Vervolgens verwerk je dit, met behulp van 
een videobewerkingsprogramma, tot een heuse ‘making of movie’.   
Het volgende beeldmateriaal moet tenminste te zien zijn in de movie:   
Verschillende Community-opdrachten binnen en buiten de school – laat het 
gevarieerde aanbod zien;  
Verschillende stages – laat verschillende stageplekken zien;  
Het Kerstgala en het groepje dat hieraan werkt - sfeerbeelden;   
Korte interviews met of voice-over van teamleden over het doel en de 
opbrengsten van Community-leren en talentontwikkeling.  
Kort interviews met leerlingen over hun ervaringen.  
Een algemene sfeerimpressie.  

Duur van de 
opdracht:  

16 uur in totaal - tijden zijn zelfstandig en in overleg te bepalen. We starten 
maandag om 08.30  uur met een overleg. 

Deelnemers:  5  
Trefwoorden, 
doelgroep en talent:  

Talent, video, camera, script, storyboard, film, editen, geluid, beeld, 
communicatie, promotie.  
Heb je ervaring met het maken en editen van filmpjes? Kies dan voor deze 
opdracht! 

Budget:  30 euro voor de aankoop van muziek.  
 

 



 

Presentjes maken voor de voedselbank Kollum 
 

Voor en met wie?  Voedselbank – Wiebe (dinsdag), Marileen (maandag en 
woensdag), Amarins (woensdag en donderdag)  

Wat ga je doen tijdens de 
opdracht?   
  

Als je - tijdelijk - niet voldoende geld hebt om zelf 
dagelijks een maaltijd op tafel te zetten, kun jij je voor 
voedselhulp bij de voedselbank aanmelden. Wekelijks 
voorziet Voedselbank Kollum 50 huishoudens in onze 
omgeving van een voedselpakket. Dit pakket bevat diverse 
levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan drinken, pasta, een 
pot of blikgroente en vlees. Daarnaast krijgen klanten extra 
(verse) artikelen zoals brood, groenten en 
kruidenierswaren. De producten worden aan de 
Voedselbank gedoneerd door bijvoorbeeld supermarkten, 
bakkers en slagers.  
Hoe leuk zou het zijn als er bij deze voedselpakketten iets 
lekkers of leuks extra wordt meegegeven. Dat betekent dat 
jullie 50 van die mooi ingepakte en houdbare presentjes 
met een kaartje met boodschap gaan maken!  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?  

Je bent bekend met de principes van de voedselbank;  
Je kunt werken in een projectgroep.  
Je kunt samen met anderen brainstormen en ideeën 
verzamelen.  
Je hebt samen met jouw projectgroep een plan van aanpak 
opgesteld voor het ontwerpen, maken en inpakken van 
presentjes – en voor een bijgevoegde kaart.  
Jullie hebben 50 leuk ingepakte originele cadeautjes met 
een kaartje gemaakt.  

Duur van de opdracht   16 uur. Je schrijft je in voor alle workshops, het gaat om 
een project. 

Wanneer?  Maandag van 10.25 – 14.10 uur, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 08.30 – 12.05 uur 

Maximum aantal deelnemers  20 

Trefwoorden, doelgroep en 
talent:  

DIY, creatief, kaart, sponsoren, voedselbank  

Budget  100 euro. Meer nodig? Laat je sponsoren!  



 
 

Presentjes met verzorgingsproducten maken voor de voedselbank 
Kollum 

 

Voor en met wie?  Voedselbank – Sofia (di.-do.), Amarins (di) 
Wat ga je doen tijdens de 
opdracht?   
  

Als je - tijdelijk - niet voldoende geld hebt om zelf dagelijks een 
maaltijd op tafel te zetten, kun jij je voor voedselhulp bij de 
voedselbank aanmelden. Wekelijks voorziet Voedselbank Kollum 
50 huishoudens in onze omgeving van een voedselpakket. Dit 
pakket bevat diverse levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan 
drinken, pasta, een pot of blikgroente en vlees. Daarnaast 
krijgen klanten extra (verse) artikelen zoals brood, groenten en 
kruidenierswaren. De producten worden aan de Voedselbank 
gedoneerd door bijvoorbeeld supermarkten, bakkers en slagers.  
Hoe leuk zou het zijn als er bij deze voedselpakketten iets fijns 
extra wordt meegegeven. Dat betekent dat jullie 50 mooi 
ingepakte presentjes met verzorgingsproducten plus een kaartje 
met boodschap gaan maken!   

Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren 
en wat lever je op?  

Je bent bekend met de principes van de voedselbank;  
Je kunt werken in een projectgroep.  
Je kunt samen met anderen brainstormen en ideeën verzamelen.  
Je hebt samen met jouw projectgroep een plan van aanpak 
opgesteld voor het ontwerpen, maken en inpakken van 
presentjes met verzorgingsproducten – en voor een bijgevoegde 
kaart.  
Jullie hebben 50 leuk ingepakte originele cadeautjes met een 
kaartje gemaakt.  

Duur van de opdracht   3 dagen – 6 uren per dag 
Je schrijft je in voor alle workshops, het is een project. 

Wanneer?  Dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 14.10 

Maximum aantal 
deelnemers:  

20  

Trefwoorden, doelgroep en 
talent:  

DIY, creatief, kaart, sponsoren, voedselbank  

Budget:  
  

100 euro. Meer nodig? Laat je sponsoren! Of maak een plan voor 
het inzamelen van verzorgingsproducten – of maak ze zelf!  



 
 

Project doarpsomtinkers Kollum bekend maken in het dorp 
  

Voor en met wie?  Voor de bewoners van Kollum  
Met Timpaan Welzijn – Annet Boonstra  
Ids maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagmiddag 
Jan & Marileen donderdagochtend  

Wat ga je doen tijdens de 
opdracht?   
  

Het project Doarpsomtinkers is tijdens de coronaperiode in 2020 
opgezet in Kollum.  
Doarpsomtinkers richt zich opmensen die thuis (zelfstandig) 
wonen in Kollum maar wel een beetje hulp, aandacht of 
ondersteuning van dorpsgenoten kunnen gebruiken. Hierbij 
moet je denken aan bijvoorbeeld; mensen die in een rolstoel 
zitten maar er toch wel eens op uit willen, mensen die zelf niet 
(meer) hun tuintje kunnen onderhouden, mensen die eenzaam 
zijn en het fijn vinden als er eens iemand komt of mensen die 
vervoer nodig hebben naar bijv. het ziekenhuis.  
Daarnaast zoeken we nog doarpshelpers. Dit zijn mensen die in 
Kollum wonen en zich wel eens in willen zetten voor een ander.  
Het project Doarpsomtinkers werkt samen met de 
thuiszorgorganisaties en de kerken. We richten ons op 
zelfstandig wonende mensen in Kollum die wel een beetje hulp 
kunnen gebruiken.  
Mensen die in een verzorgingshuis wonen zoals Meckema 
kunnen zich richten op de zorginstelling. Wel werken we af en 
toe samen.  
Jullie krijgen van mij een stapel wervingsformulieren 
toegestuurd. Op dat formulier staat dat mensen zich kunnen 
melden met hulpvragen bij de doarpsomtinkers 
(telefoonnummers staan erbij) en tevens vragen we 
doarpshelpers (mensen uit Kollum die eens een ander willen 
helpen).  
Je gaat met je groepje (4 personen) naar een plek in het dorp 
waar het druk is. Dit is bij de Jumbo/Hema/action/ Poeisz of in 
de Voorstraat. Je hebt wervingsformulieren mee. Je spreekt 
mensen aan en vraagt of je hen wat mag vertellen over 
doarpsomtinkers. Je kunt hen vragen:  



 
-kent u het project doarpsomtinkers? (Leg uit wat het project 
inhoudt).  
-zou u eens een ander willen/kunnen helpen? (Afhankelijk van 
wie het is)  
- heeft u een hulpvraag of kent u iemand met een hulpvraag en 
mogen we dit doorgeven aan de doarpsomtinkers?  
Geef alle mensen die je hebt aangesproken het 
wervingsformulier mee. Heel veel plezier en succes!   

Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren 
en wat lever je op?  

Je bent bekend met het project doarpsomtinkers.  
Je kunt goed aan mensen uitleggen wat het project inhoudt.  
Je leert mensen aan te spreken.  
Je leert iets goed uit te leggen.  
Je leert goed samenwerken met andere leerlingen.  
Je leert mensen te stimuleren, motiveren en te activeren.  
Je hebt een waardevolle bijdrage geleverd aan een goed project 
in Kollum!  

Duur van de opdracht  16 lesuren. 
Je schrijft je in voor alle workshops, het is een project. 

Wanneer?  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 12.05  
Maximum aantal 
deelnemers:  

5 groepjes van 4 leerlingen = 20 leerlingen.  

Trefwoorden, doelgroep en 
talent:  

Communicatie, mensen aanspreken, uitleggen, mensen kunnen 
stimuleren, motiveren, activeren.  

Budget:  
  

Het is een leuk idee om kannen koffie en thee en een plakje cake 
of een kerstkransje mee te nemen naar je locatie. Dat is 
uitnodigend en mensen vinden het fijn dat hen iets wordt 
aangeboden. Misschien kun je de koffiekannen lenen van 
school,  

Extra  Ik zou het leuk vinden als jullie je bevindingen in een kort lijstje 
aan mij doorgeven. Altijd goed en leuk om te weten hoe het is 
gegaan! Als je tips/ideeën voor me hebt hoor ik het graag.  
Je mag dit mailen naar a.boonstra@timpaanwelzijn.nl of mij 
bellen op 06-52091353.  

Budget 20 euro 
 

  



 

Luxe kerstlunch 
 

Voor en met wie?  Voor klanten van de voedselbank, die zich vrijwillig 
opgeven via een google Forms formulier.   
Met leerlingen die een luxe kerstlunch willen 
organiseren, voorbereiden en verzorgen onder 
begeleiding van Anna, Marrit en Judith.  

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

We toveren een lokaal of ruimte in de school om tot 
pop-up restaurant en organiseren een luxe lunch voor 
klanten voor de voedselbank. Van begin tot eind 
regelen en organiseren jullie alles met elkaar onder 
begeleiding van Anna, Marrit en Judith alsof het een 
echt restaurant is!  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?  

Je leert hoe je een luxe kerstlunch verzorgd. Je leert een 
pop-up restaurant op te zetten. Je leert regelen en 
organiseren hoe je een pop-up restaurant runt door een 
luxe lunch te verzorgen. Je leert onderling taken te 
verdelen en elkaars kwaliteiten en talenten te benutten.  
Je hebt geleerd gastvrij te zijn en de gasten een 
glimlach en een volle buik weten te geven. Je hebt leren 
overleggen en samenwerken. Je hebt leren knallen zoals 
je dat in een echt restaurant ook doet!  

Duur van de opdracht:  
  

Maandag en Dinsdag: plannen & organiseren: hoe 
komen we aan alles en wat gaan we doen?  
woensdag: voorbereidingen en taken verdelen: 
uitvoeren en voorbereiden (aankleding).  
Donderdag: laatste voorbereidingen, mice & place en 
klaarzetten/versieren. Je schrijft je in voor alle 
workshops. 

Wanneer:  Luxe kerstlunch: donderdag 22 december 13:00 
ontvangst tot 15:00.  
Voorbereiding: maandag t/m woensdag het 3e t/m 7e 
uur. Donderdag 2e t/m 9e uur.  

Trefwoorden:  Horeca, hospitality, bediening, evenement plannen, 
gastvrouw, kok, maatschappelijk werk  

Maximum aantal deelnemers:   12  
Budget:  100 euro  
  



 

Kerstgala organiseren – eventmanagement - vervolgopdracht 

  
Naam van de workshopeigenaar  Bea  
Wat ga je doen tijdens de 
workshop?   
En waar wordt deze aangeboden?  

Donderdagavond 22 december is het eindelijk – na 2 
jaar - weer zo ver. We gaan een onvergetelijk kerstgala 
organiseren voor de leerlingen van de Campus Kollum.   
Een groot evenement, zoals het kerstgala, organiseren. 
Hoe doe je dat? Waar begin je? Wat regel je? Waar houd 
je rekening mee?   
Het organiseren van een spetterend kerstgala is een 
flinke en complexe uitdaging. Er zijn veel zaken waar je 
aan moet denken en zo’n groot evenement organiseren 
kost tijd, creativiteit, doorzettingsvermogen en energie, 
maar het levert ook veel op. Een pracht van een 
onvergetelijke gala-avond voor iedereen; daar doen we 
het voor!  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren?   

Je kunt een groot evenement, zoals het kerstgala, op 
een projectmatige manier, organiseren vanuit de 
principes van eventmanagement – en ervoor zorgen dat 
de gasten de avond van hun leven hebben.   

Duur van de workshop   8 lesuren 
Woensdagochtend 08.30 -12.05 en donderdag van 
08.30- 16.05 uur – zelfstandig aan de slag met de 
laatste puntjes op de i. 

Maximum aantal deelnemers:   12 – dezelfde deelnemers als tijdens de eerste opdracht 
Profiel, werkveld, vervolgopleiding, 
trefwoorden, doelgroep en talent  

Plannen & organiseren, projectmanagement, 
eventmanagement, pr & communicatie, financiën, 
logistiek, creatief denken, samenwerken.  

Wat neem je mee naar de 
workshop?  

Je laptop en een goed gevuld etui.   

 



 

Sponsorloop schaatsen/hardlopen 
 

Voor en met wie?   Voor het armoedefonds.  
Samen met Renze. De uitvoering is op dinsdag het 6de, 
7de en 8ste uur. (Wel nog afhankelijk van het weer, wordt 
in samenspraak gedaan met de ijsbaancommissie).  

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?   
   

Er wordt een sponsorloop gedaan. De leerlingen die 
zich aanmelden hebben vooraf aan deze sponsorloop al 
sponsoren geregeld.   
Afhankelijk van het weer is de sponsorloop op de 
ijsbaan van Kollum of rond de school.   
De leerlingen gaan vooraf inschatten hoeveel rondjes ze 
gaan halen. Ze stellen voor hunzelf een doel.  
Naderhand berekenen de leerlingen eerst zelf hoeveel 
geld ze hebben opgehaald. Daarna wordt dit gecheckt 
door de docent.  
Hoeveel rondjes kan jij schaatsen/rennen?  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?   

Sponsoren regelen, schaatsen/hardlopen, rekenen,  
doelen stellen  

Duur van de opdracht:   
   

Dinsdag: 6de, 7de, 8ste.   
In de weken ervoor: sponsoren regelen.  

Wanneer:   Dinsdag: 6de, 7de, 8ste.   
In de weken ervoor: sponsoren regelen.   

Trefwoorden:   Sport, sponsoren, schaatsen/hardlopen, rekenen, 
doelen stellen, Armoedefonds  

Maximum aantal deelnemers:    50 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sponsorkaart 
Sponsorloop/schaatsen voor de schoolspullenpas van het armoedefonds  
De sponsorbijdrage kan direct gestort worden op:  
https://steun.armoedefonds.nl/actie/piter-jelles-mpulse-kollum  
  
Voornaam  Achternaam  Bedrag   
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

  



 

Waxinelichtje houders maken 

  
Voor en met wie?  Jan   
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Tijdens deze workshop ga je een waxinelichtjeshouder 
maken. Je maakt van hout de standaard. Hiervoor moet 
je zagen, boren en lijmen. Deze workshop vindt plaats 
in de werkplaats van de Campus.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?  

Aan het eind van deze workshop kun:  
Je waxinelichtjes houders maken.   
Je weet hoe je op de juiste manier het gereedschap kunt 
gebruiken.  

Duur van de opdracht:  4 lesuren  
Wanneer:  Maandag van 08.30 – 12.05 uur     
Trefwoorden:  Creatief, hout, zagen, schuren, lijmen.  
Maximum aantal deelnemers:   4  
Materialen:  Boor voor waxinelichtjes (moet gekocht worden)  

Hout (krijgen we gratis van bouwbedrijven)  
Houtlijm  
Schuurpapier.  

Budget  50 euro 
  
  



 

Waxinelichtjes houders pimpen en verkopen 

  
Voor en met wie?  Jan en Anja  
Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Tijdens deze workshop ga je een waxinelichtjeshouder 
maken. Je krijgt een blok hout welke al is gezaagd en er 
zit al een gat (of meerder) gaten in voor de 
waxinelichtjes. Deze mag je naar eigen inzicht pimpen. 
Ben je klaar dan ga je deze verkopen. Het geld wat je 
hiermee verdiend gaat naar het goede doel.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?  

Aan het eind van deze workshop kun je:  
waxinelichtjes houders pimpen  
waxinelichtjes verkopen voor het goede doel.  

Duur van de opdracht:   3 lesuren – de workshop wordt 2 keer aangeboden 
Je schrijft je in voor 1 van de workshops 

Wanneer:  Dinsdag tussen 08.30. uur en 11.15 uur en tussen 
11.15 uur  en 14.10 uur. 

Trefwoorden:  Creatief, hout, licht, goed doel, verkopen, 
verkooptechniek  

Maximum aantal deelnemers:  
  

25  

Materialen:  Geld nodig voor waxinelichtjes, verf, houtlak, 
schuurpapier, Kwasten (kunst?), Houtsnijder (kunst?)  

Budget  50 euro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deuren pimpen voor de Krystkuier Veenklooster 

 
Voor en met wie? Voor de Krystkuier in Veenklooster - alle leerlingen die dit leuk vinden 

en onder leiding van Martha 
Wat ga je doen tijdens 
deze opdracht?  

Op De Brink in Veenklooster ga je deuren pimpen. Het deurenproject 
op De Brink in Veenklooster is een side-project van de Krystkuier in 
Veenklooster 

Wat ken je en kun je aan 
het einde, wat ga je leren 
en wat lever je op? 

Het project op de Brink houdt praktisch in dat er op De Brink 15 
deuren worden geplaatst, ieder met een vraag of stelling waarover je 
na kunt denken en waarbij je je reactie door de brievenbus van die 
deur kan gooien.  
De vragen/stellingen gaan over onderwerpen die je aan het denken 
zetten en waaraan je aandacht wilt geven. Bij dit project wordt geld 
ingezameld voor kinderen van Oekraïne. Dit geld wordt persoonlijk 
overhandigd aan de doelgroep in Oekraïne in januari. Je mag ieder een 
deur uitkiezen en oppimpen. Er is bijvoorbeeld ook een deur voor de 
kinderen van Oekraïne. De deuren blijven gedurende de kerstvakantie 
staan en bezoekers kunnen het project bezoeken. Er is een quiz aan 
verbonden en spelletjes voor kinderen. 
Je bent creatief bezig. Je bedenkt een passende beschildering van 
iedere deur bij de vraag/stelling die op de deur komt te staan. Je leert 
samenwerken, brainstormen, overleggen, uitvoeren, opleveren. 

Duur van de opdracht:  1 dag 
Wanneer: Maandag 19 december van 08.30 tot maximaal 16.05 uur 
Trefwoorden: Krystkuier side-project Veenklooster 
Aantal deelnemers  Maximaal 25 deelnemers 
Budget: Voor materialen wordt gezorgd 

 



 

Herhaling Reanimatie – Verplicht voor leerjaar 4 t/m 6 
 
Let op: iedereen uit klas 4 t/m 6* schrijft zich in voor één van 
de herhalingslessen reanimatie. Deze workshop is verplicht en 
volg je dus naast een of meerdere Community-
opdrachten/stage.   

  
  

  

Voor en met wie?  Alle leerlingen uit leerjaar 4 t/m 6 – verzorgd door 
Gernand, Wiemer, Jorrit en Wiebe  
*NB: ook als je de basiscursus nog niet gevolgd hebt, 
schrijf je je in. Als het nodig is bieden we je extra 
oefening aan zodat ook jij je certificaat in bezit krijgt.  

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?   

Je herhaalt alle stappen en vaardigheden om te kunnen 
handelen bij een hartstilstand.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op?  

-Aan het einde van de herhalingscursus zijn je kennis 
en vaardigheden weer helemaal opgefrist!   
-Je kunt effectief handelen als iemand een hartstilstand 
heeft: het slachtoffer benaderen, borstcompressies en 
beademingen geven en een AED gebruiken.  

Duur van de opdracht: 1 blok van 100 minuten  
Wanneer:  Maandag t/m donderdag  
Trefwoorden:  Burgerschap, eerste hulp, nodig in alle thuissituaties, 

onderweg en in alle werkvelden.  
Maximum aantal deelnemers:   8 per groep  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWTXXL 
   

  
  
Voor en met wie  
  

 Voor jezelf – verschillende teamleden  

Wat ga je doen?   
Doelen van de 
workshopserie:   
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?   

Heb je het gevoel dat je nog niet helemaal klaar bent voor de 
toetsweek die na de kerstvakantie start?  
We bieden jou de mogelijkheid om in alle rust en stilte en 
onder begeleiding van een teamlid:  

ü Op school aan de slag te gaan met een gedegen 
voorbereiding op je toetsweek.   

ü Jouw PO’s af te maken.   
ü Je portfolio volgens PTO of PTA te vullen.   
ü Of andere klussen die je nog moet klaren volgens je 

PTO Of PTA.   
Duur van de workshop   2 lesuren – je kunt zoveel blokken kiezen als je wilt.  
Doelgroep en talent:  Iedereen die in alle rust in stilte aan de slag wil met het 

schoolwerk en/of zich goed wil voorbereiden op de 
aanstaande toetsweek.  

Wat neem je mee?  Leermateriaal: boeken, schriften, een device en een goed 
gevuld etui.  

 

 



 

Verplichte KWTXXL 
   

  
  

Voor en met wie    Voor jezelf – verschillende teamleden   
Wat ga je doen?   
Doelen van de 
workshopserie:   
Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren?   

Heb jij een PO nog niet ingeleverd en een sterretje in je 
cijferlijst?  
We bieden jou de mogelijkheid om in alle rust en stilte en 
onder begeleiding van een teamlid:  

ü Op school aan de slag te gaan met 1 van die PO’s.  
ü Of andere klussen die je nog moet klaren volgens je 

PTO Of PTA.  

Duur van de workshop   2 lesuren per workshop. Aantal workshops is afhankelijk van 
het werk dat jje te doen hebt. Je schrijft je in overleg met 
jouw coach in.  
  

Doelgroep en talent:  Iedereen die de invulling van z’n PTA niet up to date heeft 
verplichte workshops.     

Wat neem je mee?  Leermateriaal: boeken, schriften, een device en een goed 
gevuld etui.   

    
 

 

 

 

 

 



 

Stage 

  
Voor en met wie?  Leerjaar 3 verplicht.   

Leerjaar 1, 2, 4, 5 of 6 optioneel.   
 

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  
  

Zit je in leerjaar 1, 2, 4, 5 of 6 dan mag je op stage gaan. Zit 
je in leerjaar 3, dan ga je verplicht minimaal 1 dag op stage.  
  
Tijdens een stage loop je mee met een beroep of bedrijf 
waar je nieuwsgierig naar bent. Zo leer je over de dagelijkse 
bezigheden van dit beroep.   
  
Waar je op stage gaat bepaal je zelf en je regelt ook zelf de 
stageplek. Je levert een stageformulier in bij je coach. Zo 
weet je coach precies wat voor stage jij gaat doen.   
  

 

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op?  

Na je stage heb je een beeld van het beroep of bedrijf wat je 
hebt gekozen.  
Tijdens je stage leer je wat de dagelijkse bezigheden zijn van 
dit beroep.  
Je doet ervaring op binnen een bedrijf of beroep waar jij 
interesse in hebt.  
Je levert een stageformulier in bij je coach en verwerkt je 
stageformulier in je LOB-portfolio. 

 

Duur van de opdracht:   Zelf in te delen.  

Wanneer?  Zelf in te delen.    

Trefwoorden, doelgroep en 
talent:  

Alle beroepsvelden en vervolgopleidingen zijn mogelijk   

Wat neem je mee?  Dit hangt helemaal af van de door jou gekozen stageplek. 
Overleg dit goed met je stageadres.  

 

 

  
 
 
 



 
 

 

Stageformulier 
 
 

!mpulse Kollum 
Gerrit Bleekerstraat 3 

9291 BS Kollum 
                0511 – 451 216 

  
 

Ik ga tijdens stagelopen bij 

Naam bedrijf:  

Plaats:  

Type bedrijf:  

Naam contactpersoon:  

Telefoonnummer en/of e-mail bedrijf:  

Naam leerling:  

Datum: 

------------------------------------------------- 

Lever je stageformulier in bij je coach en verwerk je stageformulier in de LOB-
portfolio. 

 

 

 

 



 

PWS-tijd 

 
Voor en met wie? Examenleerlingen van 5H en 6V die met het 

profielwerkstuk bezig zijn   
Femke de Boer  

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  

Tijdens deze dag kun je aan de slag met het 
profielwerkstuk! Neem de tijd om het 
literatuuronderzoek af te maken, resultaten van het 
onderzoek te verwerken, in gesprek te gaan met de 
begeleidende docenten en hoe je je eindresultaten gaat 
presenteren.  

Wat ken je en kun je aan het einde, 
wat ga je leren en wat lever je op? 

Je bent een heel stuk opgeschoten met het 
profielwerkstuk.   
Je hebt een idee hoe de presentatie er uit gaat zien.  
Je hebt overleg gehad met je begeleider. 

Duur van de opdracht:  Van 08.30 – 14.10 uur – 6 lesuren per workshop 
Wil jij je op meerdere dagen in schrijven? Dat kan!  

Wanneer: Maandag, dinsdag, woensdag van 08.30 – 14.10 uur  
Trefwoorden: Onderzoek - profielwerkstuk 
Maximum aantal deelnemers:  30 
 

 

 

 



 
 

Motivatiescan 

   

Voor en met wie? Leerjaar 3 TL, HAVO & VWO – verplichte workshop 
Ochtend: Hans, Wiemer, Levi 
Middag: Wiemer, Gernand, Levi 

Wat ga je doen tijdens deze 
opdracht?  

Tijdens deze workshop kom je erachter wat je motivatie en 
drijfveren zijn. Onder begeleiding van externe experts – van 
Motivatie Kompas - kom je er doormiddel van verschillende 
opdrachten en activiteiten achter wat jij nou ècht leuk vindt 
om te doen.  

Wat ken je en kun je aan het 
einde, wat ga je leren en wat 
lever je op? 

- Ontdekken wat jou motiveert 
- Ontdekken wat je drijfveren zijn  
- Leren waar je passie ligt 
- En wat dit betekent voor je profiel en studiekeuze 

Duur van de opdracht:  08.30 – 16.05 uur 
Wanneer? Maandag 
Maximum aantal deelnemers:  Leerjaar 3 wordt verdeeld in drie groepen (per klas). De 

klassen worden begeleid door een extern expert van 
motivatiekompas en minimaal 1 coach. Het eerste dagdeel 
zijn er 3 lokalen nodig. Het tweede dagdeel gaan de groepen 
uit een en zijn er 6 lokalen nodig (dit mogen ook kleinere 
ruimtes zijn zoals F30)  

Trefwoorden, doelgroep en 
talent: 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding  

Wat neem je mee? Je device, een open mind en pen en papier.  
 

  



 

Portfolioformulier 
Naam activiteit/workshop 

Naam en datum: 
 

 

 

 

Hier plak ik foto’s (van mijn werk) waar ik trots op ben. 

 

 

 

 

Ik ben trots op wat je op deze foto’s ziet, omdat: 

 

 

 

Ik koos voor deze workshop/opdracht omdat:  

 

 

 

Dit heb ik gedaan tijdens de workshop/opdracht:  

 

 

 
 

De doelen die ik heb behaald zijn:   

 

 



 
Wat weet en wat kan ik nu ik de workshop heb 
gevolgd? 

 

 

 

Welke 3 dingen vind je leuk of goed aan jezelf 
die naar voren kwamen tijdens het volgen van 
deze workshop/activiteit? Wat deed je hierin heel 
goed?  

 

 

 
 

Dit kon ik goed/hier ligt mijn talent, want:  

Met deze trefwoorden kan ik de 
workshop/activiteit samenvatten: 

 

 

 
 

Bij welk profiel sluit deze workshop aan en 
waarom?  

 

 

 
 

Ik heb uitgezocht bij welke opleiding deze 
workshop aansluit en ik leg uit waarom: 

• Vind je deze opleiding interessant? Zou je 
er nog meer van willen weten?  

• Zie jij jezelf later al deze opleiding doen? 
• Waarom wel/waarom niet?  

 

 

 

 

Ik heb uitgezocht bij welk beroep deze opleiding 
aansluit en ik leg uit waarom: 

• Vind je dit beroep interessant? Zou je er 
nog meer van willen weten?  

• Zie jij jezelf later al dit beroep doen? 
• Waarom wel/waarom niet?  

 

Ruimte voor meer afbeeldingen of linkjes naar 
filmpjes van deze workshop 

 

  

 


