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!mpulse, Leeuwarden: werken vanuit de community-gedachte 

Een VO-school die haar visie op partnerschap met ouders ent op haar visie op de ontwikkeling 

en het leren van jongeren en het leren en leven in een (h)echte schoolgemeenschap. Dit met als 

motto Samen leren, samen leven.  

 

Vernieuwende elementen 

1. Er wordt consequent gedacht vanuit de community-gedachte: de school als leer- en 

leefgemeenschap van medewerkers en leerlingen waarin ook ouders participeren. 

2. Er wordt een systeem ontwikkeld waarbij !mpulse als kleine onderbouwschool haar 

leerlingen toch een hoogwaardige bovenbouw kan bieden met inschakeling van docenten 

van buiten de eigen school.  

 

Een volwaardig bovenbouwprogramma 

Na een mislukte poging tot een eigen bovenbouw gingen de !mpulse-leerlingen na de 

onderbouwperiode naar een andere school van Piter Jelles om daar hun opleiding te 

vervolgen. Door het unieke schoolconcept van !mpulse is die stap moeilijk, hoewel de 

resultaten uiteindelijk goed waren. Vandaar dat de school op zoek ging naar mogelijkheden om 

opnieuw een eigen bovenbouw te creëren. Dat werd mogelijk door een scheiding aan te 

brengen tussen begeleiding van leerlingen op !mpulse en externe beoordeling door docenten 

van zusterscholen (zie de Website, rubriek !mpulse 3.0). 

 

 

 

Tips en tops 

a. Ent je visie op de samenwerking tussen school en ouders op je visie op het leren en de 

ontwikkeling van jongeren. Zij moeten zelf hun talenten ontwikkelen. Als school en ouders 

kun je daar de voorwaarden voor scheppen. ‘Wij leggen veel nadruk op de zelfsturing van 

de leerlingen en dat vraagt ook een bepaalde opstelling van de ouders.’ 

b. Zorg voor duidelijke kaders voor die samenwerking. Wat behoort tot de 

eindverantwoordelijkheid van de school, wat tot die van de ouders en waarvoor ga je 

samen? 

c. Zorg voor verankering van je visie in beleid, cultuur, structuren en werkprocessen. Je zorgt 

zo ook voor continuïteit. 
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Leerervaringen 

Van meet af aan had !mpulse participatie van ouders hoog in het vaandel. In de beginjaren 

waren er zogenoemde Ondersteunende OuderGroepen (OOG-en), die onder de bezielende 

leiding van de toenmalige directeur/projectleider actief betrokken waren bij de school. Dat 

gebeurde in de fase waarin het concept zelf ontwikkeld werd. ´Er werd veel moois bedacht, 

maar weinig geborgd en soms leken deze groepen een eigen leven te leiden.´ De betreffende 

ouders hadden geen relatie met de andere ouders en er was geen mechanisme dat voor 

continuïteit zorgde. Het concept van partnerschap bleef zichtbaar in het directe contact in de 

driehoek school-ouder-leerling, maar de betrokkenheid van ouders op schoolniveau raakte 

voornamelijk beperkt tot de MR. ´We willen nu naar een Oudervereniging toe. Op de laatst 

gehouden ouderavond bleek daar belangstelling voor en kregen we een aantal heel positieve 

reacties. In combinatie met de hernieuwde opbouw van onze school zijn we eigenlijk een soort 

nieuwe start aan het maken.´ (bron: gesprek met rector en conrector). 

 

d. Wees aan het begin van het traject dat je met leerling en ouders loopt volstrekt duidelijk 

over je schoolconcept, wat je leerlingen en ouders te bieden hebt en wat dat voor hen 

betekent. 

 

Het traject met de ouders 1 

!mpulse gaat volgens haar missie en visie voor ‘intensief contact met de ouders’.  

 

a. Lid van de community 

Ouders worden uitgenodigd actief mee te doen in de !mpulse community, en met name een 

actieve rol te vervullen in de pedagogische driehoek tussen leerling, ouders en school. De 

school benadrukt richting ouders het belang van een goede band. Om die band op te bouwen 

en te versterken worden verschillende keren per jaar activiteiten georganiseerd waarin alle 

geledingen elkaar ontmoeten ‘om ontwikkelingen te bespreken, feest te vieren, informatie te 

delen en over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen.’ (Schoolgids 2012-2013). 

 

Ouders onderschrijven de Eed van !mpulse (zie de figuur verderop) en zeggen daarmee: ‘Ik 

ondersteun het werken in een prettig leer- en leefklimaat. Ik lever mogelijk een actieve bijdrage 

aan de community van !mpulse. Ik waardeer de inzet van leerlingen & teamleden. Ik ben 

betrokken bij de ontwikkeling van de leerling en de school.’ 

 

b. Open dagen, Doedagen en aanmelding  

Voorafgaand aan de aanmelding zijn er Open dagen en zogeheten Doedagen. De 

Ontvangstcommissie is daar actief bij betrokken. Een leerling: ´Zo krijg je een mooie indruk van 

!mpulse, meteen aan het begin.´ Het zijn steeds vaker de kinderen zelf die kiezen voor een 

school voor VO. Ouders gaan daarin mee, al kijken ze mogelijk bij !mpulse kritischer vanwege 

het onderwijsconcept dat een groot beroep doet op zelfstandigheid, zelfsturing en eigen 

verantwoordelijkheid. Twee van de vier ouders met wie we spraken hadden elk ook een kind op 

een andere, meer traditionele school. Eén van hen: ‘Het was van beide kinderen echt hun eigen 

keuze, die ook echt bij hen past.´ 

 

Bij de aanmelding volgt !mpulse de zogenoemde Friese Plaatsingswijzer. Basisschool en 

ouders vullen samen een aanmeldingsformulier in. Het advies van de basisschool is 

onderbouwd met leerlingvolgsysteemgegevens en de uitslagen van een test als een second 

opinion. Dat formulier moet half maart bij !mpulse zijn. Een toelatingscommissie buigt zich 

daarover en ouders krijgen in mei een plaatsingsbrief. Tegen een plaatsingsbesluit kunnen 

ouders – eventueel samen met de basisschool – bezwaar aantekenen. Een bezwaarcommissie 

neemt de uiteindelijke beslissing.  
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Het traject met de ouders 2 

c. Intake 

Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats met ouders en leerling. De school gaat daarin 

na hoe je als ouder in het concept staat, aldus een ouder, en ‘ze laat merken dat ze het 

belangrijk vindt dat je als ouder achter het concept staat.´ 

De school verwacht van ouders dat ze zich bij binnenkomst al wat verdiept hebben in het 

concept. Een medewerker: ´De intake is niet een voorlichtingsmoment.´ Een aantal jaren is de 

intake er wat bij ingeschoten. !mpulse heeft daarvan geleerd: ´We hebben daar nog steeds last 

van in een aantal gevallen. We hebben een moment van verwachtingenmanagement gemist. 

We kijken daarom nu ook veel scherper naar de potentiële match tussen concept en leerlingen 

en hun ouders. Soms adviseren we te kiezen voor een andere school als we denken dat die 

match er niet komt. Soms herhalen we dat gesprek na verloop van tijd.´ ´Het is een kwestie van 

maatwerk en afwegen, zoals in situaties waarin een kind wel past bij het concept terwijl zijn 

ouders het niet begrijpen en erop vastlopen.´ De intake is het moment om de Eed van !mpulse 

te ondertekenen, door leerling, school en ouders.  

 

d. De coach als vaste contactpersoon 

Voor ouders is de coach van hun kind het eerste aanspreekpunt. Kinderen mogen hun coach 

zelf kiezen. Soms hebben ze een paar jaar dezelfde coach. Een ouder: ´Dat is ook heel 

belangrijk. Mijn zoon had het in het begin erg moeilijk. Hij moest erg wennen aan de ruimte die 

hij kreeg. Hij had echter een goede klik met zijn coach. Die eigen keuze is ook eigenlijk wel 

logisch: je bespreekt veel met elkaar. Dit wordt niet van bovenaf opgelegd: leerlingen hebben 

ook zelf iets te zeggen.´ Een leerling: ´Leerlingen weten zelf heel goed wat voor soort coach ze 

willen hebben. En daar wordt serieus mee omgegaan.´ 

 

e. Infoavonden en het concept achter !mpulse 

Op de eerste ouderavond maken ouders kennis met de coach. Een ouder: ´De kinderen in de 

coachgroep stelden hun eigen ouders voor. Aangegeven werd hoe het eraan toe gaat in zo’n 

groep.´ Een leerling: ´Ouders is daar ook gevraagd wat ze verwachten van de coaching van hun 

kind.´ 

Daarna volgt een informatieavond waarop dieper op het concept wordt ingegaan. 

De ene ouder pakt het concept wat gemakkelijker op dan de andere, zo blijkt in de praktijk. Een 

ouder: ´Het duurt even voor je het door hebt.´ Een andere: ´Wat de school zich misschien niet 

realiseert, is dat het ene kind thuis veel meer vertelt dan het andere kind. Ik was blij met de 

vriendinnetjes van mijn dochter! Die vertelden me wat ik wilde weten.´ Een leerling herkent dat: 

´In het tweede jaar vertelde ik weinig thuis. Dat was voor mijn moeder wel lastig. Nu vertel ik 

meer.´ Een andere ouder had veel opgestoken van gesprekken met ouders van kinderen bij 

haar in de buurt. Tegelijkertijd: ´de school is heel toegankelijk, dus als je vragen hebt, dan kun je 

er terecht.´ Toch benadrukken ouders het belang van een goede voorlichting: ´Op de 

ouderavond bleken ouders te zitten die geen idee hadden waar hun kind op zat. Ik merkte dat 

aan een vader van de oude stempel – dat was ‘shocking’.´ 

De vier ouders waarderen het concept zeer, al weten ze dat het niet een concept is dat past bij 

alle kinderen. Ze zijn het erover eens dat hun kinderen hier handvatten meekrijgen voor hun 

hele leven. De persoonsvorming staat veel centraler en ze vinden hun kinderen daardoor  

´levenswijzer dan andere kinderen, zelfs vergeleken met MBO-ers en HBO-ers. Ze overzien 

meer, denken in termen van doelen en over hoe ze die kunnen bereiken. Ze worden goed 

gecoacht, werken in groepjes, leren samen van wat er mis gaat, ze kunnen analyseren en 

relativeren. Dat leer je niet in de boeken.´ Voor ouders geldt iets soortgelijks als het gaat om het 

schoolconcept: ´Het zou helpen als je eens een dag mee zou lopen.´ Een andere ouder: ´Als je 

het zou vragen, zou het mogen.´ De eerste weer: ´De school zou het moeten aanbieden. Velen 

durven het niet te vragen of komen niet op het idee.´ 
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Het traject met de ouders 3 

f. Ouders en het volgen van de ontwikkeling van hun kind – Kind/ouderavonden 

Via het leerling-administratiesysteem SOM kunnen ouders zich op de hoogte stellen van de 

voortgang en de absentie van hun kind. Vier maal per jaar krijgen ouders digitaal inzicht in de 

kwantiteit en de kwaliteit van het werk van hun kind op de verschillende gebieden (zie voor meer 

informatie de Schoolgids 2012-2013). 

Op Kind/ouderavonden blikken leerling (tevens gespreksleider), coach en ouders aan de hand 

van het portfolio samen terug op de afgelopen periode. Dit gebeurt vier keer per jaar, telkens in 

de reflectieweek. Ook het werk in de setting (zie kader verderop), de community en de 

vorderingen in relatie tot de leerdoelen die de leerling zich stelde in zijn of haar Individueel 

Leerplan, komen aan de orde. Zo’n reflectieweek is ook het moment om te kijken naar de 

doelen voor de volgende periode. Een ouder: ´Je kunt dan alles vragen. Je merkt dat je kind er 

ook naartoe werkt. Het zijn goede gesprekken. En vergeet je wat, dan kun je de coach een 

mailtje sturen, en dan krijg je ook heel snel een reactie terug.´ 

 

Van ouders wordt verwacht dat ze via kennisneming van deze ontwikkelingen actief participeren 

in deze gesprekken en daarmee in de begeleiding van hun zoon of dochter. Indien er extra 

aandacht, hulp en/of ondersteuning nodig is, gebeurt dat ‘zoveel mogelijk in overleg met leerling 

en ouder(s)/verzorgers. Vroegtijdig signaleren vinden wij erg belangrijk, zo kan er immers zo 

snel mogelijk actie worden ondernomen.’ 

 

g. Communicatie 

Standaard was er vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief. Tussentijds werd er 

gecommuniceerd via brieven en e-mail. Dat bleek onvoldoende in de behoefte te voorzien. Vorig 

schooljaar is begonnen met een weeknieuws. Een medewerker: ´Dat voldoet beter. Elke vrijdag 

is er een terugblik en een vooruitblik. Als je dat een beetje handig aanpakt, dan kost dat niet 

veel tijd. Er mogen ook maffigheden in, foto’s, e.d. Iedereen kan kopij aanleveren: leerlingen, 

ouders, school. Ons ideaal is om leerlingen een grotere rol te geven.´ Nieuwsbrieven, brieven 

aan ouders en andere interne en externe nieuwsberichten komen beschikbaar op de website.  

 

!mpulse heeft ook een Twitteraccount (@IMPULSE058). Een recent voorbeeld van een Tweet: 

´Vier keer per jaar Portfoliogesprekken in alle leerjaren. Wat ging goed? Wat kan beter? En hoe 

kom je daar? #reflectie #zelfsturing #coach.´ (3 november 2012)  

 

h. Medezeggenschap 

‘Een goede en prettige school maken we samen.´ Daarom wordt er veel belang gehecht aan 

participatie van ouders en leerlingen in de MR. Zij moeten invloed (kunnen) hebben op het 

onderwijs en de gang van zaken. Een ouder: ´Leerlingen hebben hier ook los van de MR een 

grote inbreng. En er wordt ook iets meegedaan, in de kringen en daarbuiten. Kinderen buiten 

die inspraak niet uit. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid.´ 
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Het traject met de ouders 4 

i. Ouders en hun sociaal kapitaal 

Gevraagd naar de inzet van hun sociaal kapitaal zijn de ouders met wie we spreken het erover 

eens: daar kan !mpulse meer gebruik van maken. ´Aan het begin is gevraagd wat we in huis 

hebben, maar daar is niets mee gedaan. Er zit veel expertise bij ouders. Veel ouders zijn 

zelfstandig ondernemer. Die zijn ook gewend om dingen aan te pakken. Dus mogelijkheden 

genoeg om gebruik te maken van hun kennis of ervaringen.´ En, als tip voor de school: ´Ouders 

willen best een bijdrage leveren, maar dan moet er wel een vraag liggen.´  

De school herkent deze opmerkingen van ouders en heeft het voornemen hier weer actief in te 

worden. Voorheen werd er meer gebruik van gemaakt. ´De eerste jaren van !mpulse,´ aldus een 

medewerker, ´was er bijvoorbeeld ook een workshopdag voor leerlingen die helemaal verzorgd 

werd door ouders. Een reflectieweek zou zich daar goed voor lenen.´ Mogelijk ligt hier ook een 

rol voor de Oudervereniging i.o. 

 

 

Kenmerken 

- Piter Jelles !mpulse Leeuwarden, kortweg !mpulse Leeuwarden, is een openbare school 

voor vmbo-tl, havo en vwo (www.impulse.piterjelles.nl).  

- Het aantal leerlingen ligt iets onder de 300. Ruim 60% is afkomstig uit Leeuwarden zelf. 

- Ouders denken meer dan gemiddeld na of de school qua onderwijsconcept past bij hun 

kind (en henzelf). ‘Relatief veel ouders zijn zelfstandig ondernemer.’ (een ouder) 

- !mpulse woont in bij haar zusterschool, het Montessori College. Een deel van haar 

bovenbouwleerlingen krijgt daar nog zijn vervolgopleiding. !mpulse is nu bezig haar eigen 

bovenbouw vorm te geven. 

 

Ruime begeleiding met een creatieve inzet van stagiaires van de Lerarenopleiding … 

 

Visie, beleid en praktijk   

 

!mpulse is 

- Ruimte voor talent binnen een duidelijke structuur. 

- Leerdoelgericht leren. 

- Stevige begeleiding van leerlingen en intensief contact met de ouders. 

- Zelf leren én samenwerken. 

- Samen zorg dragen voor de school. 
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Dat heeft als resultaat 

- Gemotiveerde en onderzoekende leerlingen en teamleden. 

- Dynamisch lesmateriaal. 

- Eigenaarschap van de school van leerlingen en teamleden. 

- Een diploma én meer (Website, rubriek Missie en visie). 

 

!mpulse als gemeenschap 

!mpulse positioneert zich nadrukkelijk als een leer- en leefgemeenschap. Samen leren en leven 

binnen een kleine gemeenschap vanuit de kwaliteiten van alle betrokkenen geeft antwoorden op 

de samenleving van morgen. Ze wil een gemeenschap zijn die jongeren stimuleert zich breed 

en krachtig te ontplooien. Leerlingen zijn nadrukkelijk eigenaar van hun eigen 

ontwikkelingsproces en participeren actief in die gemeenschap en de democratische 

samenleving daarbuiten. !mpulse-leerlingen zijn volgens de school dan ook leerlingen met een 

sterk eigen karakter en een diversiteit aan vaardigheden welke terug te zien zijn in hun 

activiteiten, binnen en buiten de school. Impulse moet een plek zijn waar je als jongere jezelf 

kunt en mag zijn. Bij alle nadruk op het behalen van een diploma staat de persoonlijke 

ontwikkeling centraal. 

 

De coach als verbindende schakel – werken met individueel leerplan en portfolio 

De coach speelt een centrale rol in de begeleiding van leerlingen. In de coachingstijd wisselen 

portfoliogesprekken, groepsgesprekken en individuele coachgesprekken elkaar af. De coach 

begeleidt de leerlingen bij het herkennen en verder ontwikkelen van hun persoonlijke 

kwaliteiten. De leerlingen maken deel uit van een kleine vaste coachgroep of ‘kring’ van 

gemiddeld 20 leerlingen. Deze kring komt elke week één keer anderhalf uur bij elkaar en heeft 

drie startmomenten van een half uur. In de kring werken leerlingen samen aan uiteenlopende 

onderwerpen. ´Je leert hier naar elkaar te luisteren en dat iedereen anders is en mag zijn. 

Onderwerpen als pesten, respect, rouw, vriendschap, waarden en normen worden met elkaar 

besproken.´ De kring is ook de plek voor presentaties en voor bijvoorbeeld een kringuitje, voor 

het bespreken van thema’s die met het leren leren te maken hebben, of voor het inzetten van 

een methodiek als ‘Rots en Water’ waardoor leerlingen weerbaarder kunnen worden. In de kring 

kunnen leerlingen elkaar ook om hulp vragen bij hun werk of bij het maken van een goede 

planning. Voor de kring maken leerlingen onderling samen met de coach afspraken over de 

leer- en leefregels. Vertrouwen en veiligheid staan voorop binnen de coachgroep.  

 

Door de coaching loopt er een duidelijke rode draad door de opleiding met als ankerpunten de 

persoonlijke leerdoelen van de leerling en de gemeenschappelijke doelen van de coachgroep. 

Uitgangspunt is dat elke leerling recht heeft op een optimale ontwikkeling, zowel op cognitief als 

op emotioneel en sociaal gebied. Samen met hun coach kijken leerlingen periodiek naar hun 

ontwikkeling in de zogeheten reflectieweken (aan het eind van elke periode; er zijn vier perioden 

van ongeveer 10 weken).  

 

Van leerlingen wordt verwacht dat ze nieuwsgierig zijn, zichzelf vragen stellen, hun talenten 

breed en krachtig ontplooien. Ze zijn eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces. Daartoe 

stellen ze zichzelf concrete leerdoelen, zowel qua leerinhoud als waar het gaat om hun 

persoonlijke kwaliteiten. Ze leggen die voor de komende periode vast in hun Individueel 

Leerplan. Leerlingen zijn ook zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun portfolio. 

Daarmee onderbouwen ze wat en hoe ze willen gaan leren en wat ze hebben geleerd. Van die 

ontwikkeling doen leerlingen verslag naar hun coach, hun medeleerlingen en – in de 

reflectieweken – hun ouders. 
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De coach heeft op deze manier overzicht over de totale persoonlijke ontwikkeling van zijn/haar 

leerlingen, bewaakt mee de voortgang, stimuleert leerlingen en reflecteert met hen. Minimaal 

twee keer per periode bespreekt de coach met elke leerling diens leerdoelen op persoonlijk en 

inhoudelijk vlak. Daardoor weet hij/zij waar te moeten sturen en waar ruimte te bieden. De 

coach is zo ook de verbindende schakel in de driehoek tussen school, leerlingen en ouders en 

in de verbinding met collega’s die met de betreffende leerlingen te maken hebben.  

Een leerling: ´Door deze manier van werken, word je je steeds bewuster waarmee je bezig bent. 

We leren onszelf allerlei vragen te stellen: waar ben je trots op, wat zijn je doelen voor dit jaar, 

waar wil je feedback op, waar ben je trouw aan, waardoor word je onzeker of waardoor word je 

gekwetst? Je moet er zelf goed over nadenken, je ziet je valkuilen, maar je ontdekt ook je 

kwaliteiten. Je leert kritiek geven, maar ook ontvangen, op een echte feedbackmanier. Ik heb 

kritiek leren nemen, je leert luisteren, allemaal zaken waar je veel aan hebt voor de rest van je 

leven.´ 

 

Leerlingen laten ook zien dat ze onderdeel zijn van de community !mpulse, dat ze 

medeverantwoordelijk willen zijn voor de ontwikkeling van de hele community !mpulse. Elke 

kring heeft een aantal keren per jaar corvee. De rollen en de taken van zowel de coach als de 

leerling zijn nader gespecificeerd (bron: de website (verschillende rubrieken), Schoolgids 2012-

2013). 

 

Veiligheid 

!mpulse maakt veel werk van veiligheid. ´Een veilige school is duidelijk in haar pedagogische 

overtuiging en handeling. Aandacht en liefde, respect en tolerantie, zijn uitingen van onze 

gedeelde missie. Dat is evenwel niet vrijblijvend; wie zich daar tegenover opstelt en er afstand 

van neemt, wordt uitgenodigd om zich aan te passen. Wie dat weigert, hoort hier dan eigenlijk 

niet thuis. Dat geldt voor personeel én leerling. Ze wijst personeel, leerlingen en ouders, behalve 

op eisen van goed gedrag, ook op hun rechten en plichten. Enkele ‘basisafspraken over hoe we 

met elkaar omgaan’ liggen vast in een protocol. Deze wordt door alle leerlingen onderschreven.  

Aan het maken van die afspraken ligt de methodiek van de Klaag- en de Jubelmuur ten 

grondslag. Daarbij wordt gezamenlijk in kaart gebracht wat minder goed loopt en waarover men 

tevreden is. Een leerling: ´Op basis daarvan maken we een selectie en die leidt dan tot 

afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan.´ Binnen de community respecteren 

alle deelnemers de afspraken van de Klaag en Jubel en de Eed van !mpulse. !mpulse maakt 

ook al jaren gebruik van de principes en methodiek van Herstelrecht c.q. de Verbindende 

school.  
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Het idee van de community overstijgt de school. De activiteiten rond de maatschappelijke 

stages en activiteiten binnen en buiten de school waarin leerlingen samen werken aan zaken 

die met school en samenleving te maken hebben, behoren er ook toe.  

 

MICA (My Indoor Community Activities) en MOCA (My Outdoor Community Activities) 

Leerlingen kunnen actief zijn binnen MICA ( binnenschoolse) en MOCA (buitenschoolse 

activiteiten). Tot MICA groep behoort het participeren in verschillende Commissies. Dit zijn 

groepen die een bepaalde taak op zich nemen binnen of buiten de school. Een voorbeeld is de 

Ontvangstcommissie, met als taakomschrijving: voorlichting basisscholen, P.R. campagnes, 

rondleiden van bezoek, organisatie van de Open Dag, de Doemiddag en de 

Kennismakingsdag. Een andere commissie is de Ondernemers Commissie. Taken zijn het 

opstarten en vormgeven van een eigen onderneming vanuit de opzet van het 

OndernemingsFonds !mpulse. De eerste winst gaat naar een goed doel, hierna is de 

onderneming van de leerlingen zelf. Als laatste voorbeeld de Rechtbank Commissie. Deze 

heeft tot taak de principes van Herstelrecht c.q. de Verbindende school en de Eed van !mpulse 

levend te houden. Zij ondersteunt leerlingen en teamleden bij het oplossen van problemen en 

geeft Herstelrecht extra aandacht in de school. Ze stelt ook de Klaag en Jubel op.  

Naast die voorgegeven specifieke taken kunnen commissies zelf ook doelstellingen formuleren. 

 

Daarnaast kunnen leerlingen MOCA-activiteiten doen bij verschillende instellingen in het kader 

van de maatschappelijke stage. Leerlingen kunnen een MOCA activiteit in Commissietijd, in 

Settingtijd, in werktijd of in eigen tijd ten uitvoering brengen. 

 

Er is een Centrale Commissie die alle MICA- en MOCA-activiteiten coördineert. De leerlingen 

kunnen in overleg met deze Centrale Commissie drie keer per jaar wisselen van Commissie.  

De teamleden hebben een actieve bijdrage binnen de commissies: ‘wij bouwen en 

onderhouden samen onze school.’ (voor meer informatie zie de website, i.c. de rubriek 

Leerlingen op !mpulse, subrubriek Community & Commissies). 
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De Setting 

Een Setting is een leerling gestuurd project dat start vanuit de belevingswereld en de passie 

van de leerlingen. Het is de plek om levensechte leerervaringen op te doen en aanwezige 

talenten verder te ontwikkelen. De setting daagt leerlingen uit om zelf te gaan onderzoeken. Ze 

worden gestimuleerd samen te werken met andere leerlingen, van verschillende leeftijden en 

niveau’s zodat ze met en van elkaar leren. Docenten hebben hier een coachende en 

faciliterende rol. Leerlingen bepalen hier zelf het thema waaraan ze in overleg met coach en 

docent de doelen koppelen die ze willen halen. Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt 

met content vanuit de verschillende leergebieden. Afhankelijk van de aard van de persoonlijke 

of gemeenschappelijke leerdoelen, kunnen leerlingen ook de samenleving (i.c. bedrijven of 

organisaties) en daarin werkzame experts betrekken bij hun werk. Het project wordt afgesloten 

met een presentatie. 

 

   

Gezamenlijke start en afsluiting 

Elke week start op maandag om 8:30 uur in Community tijd met een zogenoemde 

Iedereenkomst, waarmee ook de week weer wordt afgesloten. Vrijdags tussen 08:30 en 10:00 

uur zetten alle leerlingen en teamleden zich in om de school schoon en verzorgd achter zich te 

laten.  

 

Iedereenkomst 

Bij de wekelijkse start komen alle leerlingen samen in een Iedereenkomst. Daarin is er 

aandacht voor het collectief en worden de doelen voor de komende week besproken. Op de 

vrijdag wordt teruggekeken en kunnen leerlingen en teamleden elkaar evaluerend zowel 

positieve als ontwikkelingsgerichte feedback geven. Dit als basis voor de start van de week die 

daarop volgt.  

 

 

Implicaties voor medewerkers 

Werken in een gemeenschap als !mpulse vraagt van de medewerkers bezieling, persoonlijke 

passie die een mens in zijn werk en leven drijft, bevlogenheid, en enthousiasme om met 

kinderen in de school te werken. De wil ook om met collega’s en anderen het avontuur van leren 

en ontwerpen aan te gaan en mooi onderwijs tot stand te brengen.  

 

Uitdaging 

De realisering van zo’n gemeenschap lukt niet van de ene op de andere dag: ´In de afgelopen 

periode hebben wij hierin een goede slag geslagen, maar we hebben de ideale omgeving nog 

niet bereikt of gevonden.´ (bron: Over het schooljaarplan 2010-2011; Vensters voor 

Verantwoording; website). 

 

 

Schoolprofiel 

- !mpulse gaat voor passend onderwijs (VMBO-TL, HAVO en VWO). Onderwijs ´dat aansluit 

bij de beleving, passie en talenten van het kind en een uitdaging biedt voor verdere 

ontwikkeling, kort maar krachtig: maatwerk!´ Leerlingen leren vanuit eigen persoonlijke en 

inhoudelijke doelen in samenwerking met andere leerlingen. Ze kunnen zelf vorm geven 

aan de wijze waarop ze zich nieuwe informatie eigen maken of vaardigheden aanleren. 

Voor zowel de persoonlijke als de inhoudelijke doelen van de vakken is er een helder 

overzicht waar leerlingen en docenten mee werken. Een belangrijk Leitmotiv is: Een kind is 

niet een lege fles die moet worden gevuld, maar een smeulend vuurtje dat moet worden 

aangewakkerd (M. de Montaigne). Vaardigheden waarover leerlingen al beschikken 
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vormen de basis voor het verwerven van nieuwe vaardigheden, om zo steeds competenter 

te worden. Dat gebeurt steeds in levensechte situaties, waarin leerlingen soms alleen, 

maar vaak ook gezamenlijk, ervaringen opdoen die ze kritisch onderzoeken (website). 

- Hetzelfde maar anders: een groot aantal vakken zijn geclusterd tot Mens & Maatschappij, 

Mens & Natuur, Kunst & Cultuur, Sport & Spel. Nederlandse taal wordt sterk benaderd als 

een instrument dat je op tal van gebieden gebruikt. Leidend zijn daarbij de taalvragen van 

de leerling zelf. De vreemde talen komen eveneens gebruikgericht aan de orde. In welke 

setting leerlingen hun doelen bereiken, is open voor overleg. Voor wiskunde geldt iets 

soortgelijks. Anders dus, maar toch: ´Op !mpulse werk je aan exact dezelfde inhoudelijke 

doelen als alle andere VMBO-TL, HAVO of VWO opleidingen in Nederland. Alle 

leergebieden hebben een uitgewerkte leerlijn waar per periode een overzicht is van het 

aanbod in uitwerkingsvormen. Naast deze uitwerkingsvormen is er een overzicht van de 

leerdoelen die de leerlingen moeten behalen. Leerlingen krijgen de ruimte om leerdoelen 

op eigen wijze af te sluiten in settingen of andere eigen uitwerkingsvormen.´ 

- Er zijn op !mpulse vaste schooltijden. In het rooster zijn de verschillende vakken en 

leergebieden maar ook coaching-, setting- en communitytijd opgenomen. In de 

communitytijd is ook ruimte voor het uitleven van de eigen passie, bijvoorbeeld in de 

Orkest Community of de Community van de Kunsten. !mpulse heeft daarnaast een 

specifiek topsportbeleid (zie voor meer informatie de Website).  

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: dhr. W. Reinsma,  conrector. Zie voor contactgegevens de website van 

de school. 

 

 

 

 

(redactie november 2012) 


