
 
Beste update-abonnees, 
 
Het mag natuurlijk alláng niet meer. Toch doen we het lekker wel. We wensen jullie allen een 
pracht van een 2023 en we hopen dat al jullie dromen, wensen en plannen uit mogen komen 
en jullie gezond zijn & blijven! Ook hopen we dat jullie lekker zijn uitgerust en opgeladen in 
de kerstvakantie en – net als wij – zin hebben in 2023! 
 
Ook in het nieuwe kalenderjaar nemen we jullie weer tweewekelijks mee in alles wat er speelt 
op en rond !mpulse Kollum. Lezen jullie met ons mee?! 
 
Community – met elkaar, voor elkaar en voor andereen 
We schreven het al in de laatste update van 2022: we kijken terug op een pracht ven een 
Communityweek die we afsloten met een spetterend kerstgala! 
 
Tijdens de Communityweek hebben we met z’n allen (ook) door middel van sportieve, 
ludieke en creatieve acties, zoals een sponsorloop, gesponsord spinnen, het verkopen van 
zelfgemaakte spullen, het inzamelen van lege flessen en het organiseren van een loterij geld 
ingezameld voor het project ‘schoolspullenpas’ van Stichting Armoedefonds.  
 
We zijn trots op en blij met het bedrag dat we hebben opgehaald en we bedanken alle 
donateurs voor hun bijdrage! 
 
We laten de donatiepagina nog even openstaan. Mocht je nog een bijdrage willen leveren aan 
de schoolspullenpas, dan kan dat! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Settingweek leerjaar 1 en 2 
Vier keer per jaar organiseren we een Settingweek. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 werken 
dan samen in groepen onder begeleiding van teamleden aan een onderwerp rondom thema’s 
die binnen de leergebieden aan de orde komen. Van maandag 16 januari tot en met vrijdag 
20 januari zijn onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 tijdens de tweede Setting van dit 
schooljaar aan de slag met een grote en creatieve opdracht rondom het praktijkvak 
technologie & toepassing in combinatie met wiskunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setting betekent: onderzoeksvragen, doelen en een hypothese op te stellen, een planning 
maken, overleggen, organiseren, samenwerken, inspiratieworkshops volgen, op excursie 
gaan, onderzoek doen – in en buiten de school – aan verslaglegging doen, evalueren, 
bijstellen, reflecteren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen, je 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden.  

In deze Setting kregen de leerlingen de opdracht om een (miniatuur)voer- vaar- of vliegtuig 
te ontwerpen die wordt aangedreven door een zonnecel.  

Naast het ontwikkelen van flink wat vaardigheden en het inzetten van velerlei skills, zijn er 
natuurlijk ook inhoudelijke leerdoelen aan deze Setting verbonden. Zo kwamen de leerlingen 
van alles te weten over verschillende vormen van hedendaagse techniek en leerden ze deze 
zelf toe te passen. Daarnaast werd er nauwgezet gerekend en met ingewikkelde formules 
gewerkt, waardoor het vak wiskunde in de praktijk tot leven kwam. Ook leerden onze 
toppers werken met de technische ontwerpcyclus; een cyclisch proces waarbij een ontwerp 
wordt bedacht, getest en bijgesteld. 

De Setting werd vrijdag 20 januari afgesloten met een presentatie van het proces en de 
eindproducten. Tijdens de Settingpresentaties namen de leerlingen hun publiek door middel 
van een pitch mee in het proces van de Setting en showden zij hun eindproduct.  



 
De presentaties werden afgesloten met een heuse wedstrijd. Welk voer- of vaartuig is zo 
deskundig ontworpen dat het de hoogste snelheid kan ontwikkelen? 

 
We kijken terug op een pracht van een Settingweek. En wat fijn dat er zoveel belangstelling 
van thuisfronten was voor de Settingpresentaties; dat doet goed! 

 

 



 
Profileringsweek 3HV 
Van maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari organiseerden we voor leerjaar 3HV de 
tweede Profileringsweek. Ieder schooljaar zijn er drie Profileringsweken, bedoeld om 
leerlingen kennis te laten maken met de verschillende vakken in de bovenbouw om zo een 
goede profiel- en vakkenkeuze te kunnen maken. In de tweede Profileringsweek stonden de 
vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, kunst en economie centraal.   
 
We startten maandag met het vak kunst. Na een virtuele tour langs de meesterwerken uit de 
collectie van het Rijksmuseum, gingen onze leerlingen creatief aan de slag met het maken 
van een tableau vivant van hun favoriete schilderij. En ook dat zijn ware meesterwerken 
geworden, kijk hieronder maar!  
 
Dinsdag werd Naturalis Biodiversity Center in Leiden bezocht. De gigagrote collectie van dit 
museum laat prachtig de biodiversiteit op planeet aarde zien. Een dag waarop de 
sciencevakken en wetenschap op een actieve en boeiende manier tot leven kwamen! 

 
Woensdag stond het scheikundig practicum in het teken van het ontwerpen van een eigen 
Ester. Een ester is een chemische verbinding tussen een alcohol en een carbonzuur. Esters 
worden veel gebruikt in de levensmiddelenindustrie als geur- en smaakstoffen. Daarnaast 
worden ze vaak gebruikt als oplosmiddelen in bijvoorbeeld lijm.  
 
Donderdag ondervonden de leerlingen van 3HV hoe het is om een natuurkundig 
wetenschappelijk onderzoek te doen. Ze bepaalden met een zelfgemaakte opstelling de 
valsnelheid in Kollum. En daar wáren ze goed mee bezig! Éen groepje berekende de 
wetenschappelijk vastgestelde valsnelheid van 9,813 m/s2 zo goed als bijna! 
 
Op vrijdag werd er druk gerekend en gebudgetteerd. Hoe zit dat met inkomsten en 
uitgaven? Hoe zorg je ervoor dat jij je geld op de juiste manier uitgeeft en aan het eind van 



 
je salaris geen stukje week over hebt? En hoe zit dat dan met al die verleidelijke 
aanbiedingen en de manier waarop je als consument wordt beïnvloed? Economie in al zijn 
facetten. 

 
Al met al een leerzame en interessante week die het kiezen van de profielvakken in de 
bovenbouw weer een stukje minder ingewikkeld maakt. To be continued. 
 
Toetweek 
We toetsen afgelopen week de kennis en kunde van onze bovenbouwleerlingen – in 
‘eindexamensetting’ - in de Grote Zaal van de Colle. Kijk ze flink hun best doen! Deze 
verlengde toetsweek eindigt op 24 januari. Toi, toi, toi toppers van leerjaar 3T, 4, 5 en 6.  
We zijn benieuwd naar jullie resultaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gezondheidsonderzoeken leerjaar 1  
Op maandag 30 januari a.s. komt de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân langs voor de 
preventieve gezondheidsonderzoeken van alle 1e klas-HAVO/VWO leerlingen. Dit onderzoek 
duurt ongeveer 5 minuten per leerling en vindt plaats onder schooltijd. Om dit onderzoek 
voor te bereiden, ontvangen de leerlingen een digitale vragenlijst thuis gestuurd, die ze vóór 
30 januari thuis in kunnen vullen.   
  
De leerlingen krijgen een uitnodiging thuis gestuurd, met hierin het tijdstip waarop ze bij de 
doktersassistente of jeugdverpleegkundige worden verwacht. De leerlingen worden dan 
gewogen en gemeten en er wordt gekeken naar de ingevulde vragenlijst. Wanneer nodig 
en/of gewenst kunnen leerlingen, op een ander moment, worden uitgenodigd voor een 
vervolggesprek bij de jeugdverpleegkundige.  
 
‘Klappen voor Bart’ voor leerjaar 1  
Op dinsdag 21 januari tussen 12.00 – 14.30 uur bezoeken we met alle leerlingen uit leerjaar 
1 de theatervoorstelling ‘Klappen voor Bart’ in theater Sense in Dokkum. De 
theatervoorstelling ‘Klappen voor Bart’ is een cabaretvoorstelling die op een humoristische 
manier laat zien hoe het voelt om gepest te worden (via internet) en wat je ertegen kunt 
doen. In de Kringen zullen de coaches voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling 
aandacht besteden aan het thema (internet)pesten.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Open Dag !mpulse Kollum  
Op donderdag 2 februari organiseren we een 
Open Dag voor leerlingen van groep (7 &) 8 
en hun ouders/verzorgers. Leerlingen van 
groep (7 en) 8 krijgen een actieve 
rondleiding door de Campus Kollum. Ze  
maken zo op een leuke en creatieve manier 
kennis met onze school, proeven 
ondertussen de sfeer en worden 
meegenomen in de wereld van !mpulse 
Kollum. Ouders/Verzorgers bieden we een 
alternatief programma aan. We geven hen de 
mogelijkheid om met teamleden in gesprek 
te gaan en te laten informeren over het leren 
en werken op !mpulse Kollum en alle vragen 
te stellen die er bij hen leven. En atuurlijk doen we ook een rondje door ons mooie gebouw! 
 
Ken of ben je iemand die interesse heeft in het bezoeken van onze Open Dag van donderdag 
2 februari? Leuk! Inschrijven kan via de homepage van onze website. 
 
NHL Stenden @!mpulse Kollum  
Op vrijdag 27 januari komt een delegatie van de NHL Stenden een lesuur op bezoek bij onze 
leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Ze geven een interactief voorlichting over – 
wat er allemaal komt kijken bij - studeren op het HBO. En vragen stellen staat vrij!  
 

Open Dagen  
Het is weer tijd voor de Open Dagen 
op MBO’s, HBO’s en Universiteiten. Ga 
je goed en breed oriënteren op je 
vervolgopleiding en en schrijf je in! 
 
Check bijv. de website van de NHL 
Stenden en schrijf je in voor de Open 
Dag op zaterdag 4 februari.  

 
Vraag van Aron 
Aron Kalsbeek uit leerjaar 5HV maakte voor zijn Profielwerkstuk een enquête over 
afvalscheiding. De link vinden jullie in de e-mail bij deze update. Willen jullie zo vriendelijk 
zijn deze lijst voor Aron in te vullen? Dat is maar 3 minuutjes werk. 
 
 
 
 
 



 
Persbericht gemeent NOF 
Voormalig Lauwers College Kollum in beeld als noodopvanglocatie 
Onderstaand persbericht is afgelopen vrijdag gedeeld door de gemeente NOF. We kiezen 
ervoor deze informatie te delen in onze update zodat jullie geïnformeerd zijn over deze 
plannen. Mocht er meer duidelijkheid zijn, berichten we daarover. 

 
KOLLUM – Het college van gemeente Noardeast-Fryslân is van plan om voormalig Lauwers 
College Kollum (Johannes Bogermanstraat 25) aan te bieden voor de crisisnoodopvang van 
maximaal 75 vluchtelingen. De gemeenteraad besluit donderdagavond 26 januari 2023 of 
dit doorgaat. 
 
Het Rijk heeft de Veiligheidsregio’s gevraagd om tijdelijk noodopvangplaatsen te realiseren. 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. 
De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de 
instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Vanaf 1 maart 2023 sluit de noodopvanglocatie 
in Gerkesklooster. Dit betekent dat Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 1 maart tot 
zomer 2023 een alternatieve locatie open moet stellen. 
 
Het voormalig Lauwers College Kollum is volgens de gemeente een geschikte locatie 
Het gebouw kan binnen vier weken ingericht worden voor de opvang van maximaal 75 
personen. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de voormalige school als 
tijdelijke opvanglocatie aan te bieden. “Wy witte allegearre dat Ter Apel it al hiel lang net 
oankin.” zegt burgemeester Johannes Kramer. “Op de gemeenten is in berop dien om Ter 
Apel te helpen, tal fan gemeenten ha dat al dien, no moat wy ek ús part dwaan.” 
 
De gemeente organiseert komende week voor de buurt een informatiebijeenkomst 
Plaatselijk Belang Kollum en de gebruikers van het gebouw zijn op de hoogte gebracht van 
het voornemen van de gemeente. Dinsdagavond 24 januari 2023 wordt er een bijeenkomst 
voor de omwonenden georganiseerd. De gemeenteraad neemt twee dagen later tijdens de 
raadsbijeenkomst een besluit op het voorstel van de burgemeester en wethouders. Als de 
raad akkoord gaat wordt de opvang 1 maart 2023 geopend tot en met uiterlijk 31 juli 2023. 
Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl/noodopvang 



 
 
Jaarplanning 
In de update delen we onze jaarplanning met jullie.  
 
Update verzuim 
In de e-mail bij deze update vinden jullie ons nieuwe verzuimbeleid. We willen jullie vragen 
dit document aandachtig te lezen en ernaar te handelen. 
 
Groet van Bea Kroeze - namens het team van !mpulse Kollum



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


