
 
Beste update-abonnees, 
 
De eerste maand van het nieuwe jaar vloog aan ons voorbij, we racen in volle vaart af op de 
voorjaarsvakantie af. Tjong, wat vliegt de tijd! 
 
We nemen jullie graag mee met alles wat er speelt op !K. Lezen en kijken jullie met ons mee? 
 
Voortgangsbesprekingen en Leerling-ouder-coach-gesprekken 
 
Voortgangsvergadering 
Op maandag 13 februari en donderdag 16 februari vinden de periodieke 
voortgangsbesprekingen plaats. Er wordt door het team gekeken naar de voortgang, de 
ontwikkeling en de resultaten van alle leerlingen. 
 

 
 
Leerling-ouder-coach-gesprekken 
Na elke voortgangsvergadering bieden wij het thuisfront samen met de leerling de 
mogelijkheid om de vorderingen te bespreken met de coach in een Leerling-ouder-
coachgesprek (hierna: LOC-gesprek). 
 
Vantevoren hebben leerlingen en coach de voortgang en mogelijke interventies besproken 
en zich daardoor goed voorbereid op het gesprek. We willen vragen om dit gesprek ook 
samen thuis voor te bereiden. 
Vragen die hierbij kunnen helpen zijn: 

• Voldoe je aan de overgangsnormen? (Check de overgangsnormen op onze website) 
• Ben je tevreden over je huidige resultaten? 
• Ben je tevreden over jouw taakaanpak? 
• Als je niet tevreden bent, wat ga je daaraan doen? 
• Welke afspraken heb je met je coach en/of vakdocenten gemaakt? 
• Voor welke vakwerktijd schrijf jij je in? 



 
 
De LOC-gesprekken vinden plaats op de Campus op maandag 6 maart tussen 17.00 en 
21.00 uur. Als het niet lukt om fysiek aanwezig te zijn, kan er in overleg met de coach 
besloten worden om het gesprek online via Teams te voeren. 
 
Inschrijven voor LOC-gesprekken 
Inschrijven voor een LOC-gesprek kan door middel van de link in de e-mail te volgen en het 
formulier volledig in te vullen. Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 13 februari 23:59 uur. 
Het rooster van de LOC-gesprekken wordt uiterlijk 24 februari inzichtelijk gemaakt via 
Somtoday. Schikt het aangegeven tijdstip absoluut niet, neem dan even contact op met de 
coach via de e-mail. 
 
Uitnodiging voor LOC-gesprekken 
Op grond van hetgeen in de voortgangsvergadering naar voren is gekomen, kan de coach 
ook een LOC-gesprek inplannen. Deze door de coach ingeplande LOC-gesprekken worden 
eveneens vanaf 24 februari zichtbaar in Somtoday.  
 
 
Global 
Van maandag 20 t/m donderdag 23 februari gaan we – 120 leerlingen uit 4T, 5HV en 6V en 
11 teamleden – ‘op Global’. We laten ons onderdompelen in al het moois wat de stad Praag 
en haar directe omgeving te bieden heeft. Zin in! 
De deelnemende leerlingen en hun thuisfront ontvangen binnenkort het ‘Globalboekje’ in 
hun postvak waarin we alle ins en outs van dit avontuur met jullie delen. 
 
De afwezigheid van 11 teamleden betekent flink wat wijzigingen in rooster van de leerlingen 
van leerjaar 1, 2 en 3. Houd Somtoday dus extra goed in de gaten! 

 



 
Open Dag 
Donderdag 2 februari stonden de deuren van Piter Jelles !mpulse te Kollum open voor 
toekomstige brugklassers. Op onze flink druk bezochte Open Dag maakten de leerlingen van 
groep (7 en) 8 en hun ouders/verzorgers op een leuke en actieve manier kennis met !K. Wat 
fijn om te zien en te horen dat er zoveel positieve belangstelling is voor onze mooie school! 
 
Bij deze bedanken we ook nog een keer alle leerlingen die een bijdrage leverden aan onze 
Open Dag: dikke dank jullie wel, toppers! 
 
We kijken uit naar de aanmeldingen van de nieuwe leerlingen! 
 

 
 
 
 



 
Presentaties profielwerkstuk 
Het profielwerkstuk is het grootste werkstuk dat je tijdens je middelbare schoolcarrière 
maakt. Al je tot dan toe geleerde vaardigheden en kennis breng je tijdens het maken van het 
profielwerkstuk in de (onderzoeks)praktijk.  
 
Het profielwerkstuk wordt gemaakt in het examenjaar. Havo’ers en vwo’ers zijn minimaal 80 
uur zoet met hun profielwerkstuk. Vmbo-leerlingen werken er minimaal 20 uur aan. 
 
Voor havo en vwo wordt het profielwerkstuk meegenomen in het combinatiecijfer. Dit 
combinatiecijfer moet een voldoende zijn om te kunnen slagen. Voor vmbo moet het 
profielwerkstuk met minimaal een voldoende worden afgesloten om te kunnen slagen. Een 
goed profielwerkstuk kan dus het verschil betekenen tussen wel en niet slagen. 
 
Momenteel zetten onze leerlingen de laatste puntjes op de i van hun profielwerkstuk. Op 
woensdagavond 15 februari nodigen zij hun thuisfronten – en andere belangstellenden – uit 
om de resultaten van hun onderzoek te laten zien en horen. Daar kijken we naar uit. Save 
alvast de date, een officiële uitnodiging volgt! 
 

 
 
Jaarplanning 
Zoals jullie weten, moeten we het even doen zonder een administratie op volle sterkte. Dat 
maakt dat alle wijzigingen niet worden opgenomen in de jaarplanning zoals we deze met 
jullie deelden. En dat leidt tot verwarring. We kiezen er dan ook voor om niet meer de gehele 
jaarplanning te delen maar te gaan werken met een ‘zet het in je agenda’ waarin we de 
bijzondere activiteiten met jullie delen. 
 
Zet het in je agenda: 
13 februari  Les tot 12.05 - Aansluitend voortgangsbespreking 2 
15 februari  Profielwerkstukpresentaties in de avond 
16 februari  Les tot 12.05 – Aansluitend voortgangsbespreking 2 
20 t/m 23 februari Global leerjaar 4, 5, 6 – aangepast rooster voor overige leerjaren 
21 februari  Workshop verkeersveiligheid leerjaar 2 
22 februari  Workshops verkeersveiligheid leerjaar 3 



 
27 febr. t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
6 maart  Leerling-ouder-coach-gesprekken 17.00 – 21.00 Campus Kollum  
6 t/m 9 maart  Mondeling schoolexamen Engels 4T, 5H en 6V 
15 maart  Sportdag leerjaar 4   
 
Vraag van Amber en Fleur 
Amber en Fleur werken aan hun Profielwerkstuk rondom het thema ‘De woningmarkt’. Wie 
wil voor hen een vragenlijst invullen? Dat kan via de link in bijbehorende e-mail. Alvast dank! 
 
Update verzuim 
We zien dat flink wat ouders direct zijn overgeschakeld op de nieuwe procedure voor het 
melden van verzuim. Top! Mocht je de vernieuwde procedure gemist hebben, check de link 
in de bijbehorende e-mail.  
 
Fijne week! 
Groet van Bea Kroeze - namens het team van !mpulse Kollum 
 



 
 


