
Omschrijving activiteiten en materialen vrijwillige 
ouderbijdrage en bijkomende kosten 
 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering 
OSG Piter Jelles sluit voor leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
af. Deze verzekering geeft leerlingen de mogelijkheid om een beroep te doen op een 
(beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit, in het geval van een ongeval gedurende een 
activiteit binnen schoolverband. Denk hierbij aan normale schooldagen, maar ook 
excursies en schoolreizen. 
 
Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een 
schoolactiviteit, is verzekerd voor een bepaald bedrag. Daarnaast is de reis van en naar 
school (de kortste route) verzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn 
gedeeltelijk verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking 
biedt. 
 
Sportdagen 
De docent Sport en Spel organiseert meerdere malen per jaar sportieve activiteiten zoals 
kanovaren, survivallen, klimmen of een pannatoernooi. 
 
Leergebiedexcursies 
Vanuit de leergebieden worden voor elk leerjaar educatieve excursies georganiseerd. 
Hierbij kun je denken aan een bezoek aan de Tweede Kamer, een bezoek aan het 
Scheepvaartmuseum, wadlopen, een bezoek aan het Rijksmuseum of het Anne 
Frankhuis, Nemo of het Mediapark. 
 
Bijdrage aan projecten, loopbaan oriëntatie en talentontwikkeling 
Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat de leerling contextrijk leert, ook vanuit 
de eigen passie en interesse. Ook vinden we het van belang dat onze leerlingen zich 
vaardigheden eigen maken die in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de 
samenleving.  
 
Tijdens schooleigen curriculum-onderdelen (tijdens Kring, Setting, Community en Flex/ 
Talenturen), krijgt de leerling hier alle ruimte voor. Hierbij maken we gebruik van relatief 
kostbare materialen, zetten we externe expertise in en organiseren we excursies. 
 
Schoolreis 
Elk jaar wordt er een schoolreis georganiseerd. De bestemming wordt door de leerlingen 
en het team gezamenlijk bepaald.  
 
Leerlingenactiviteiten 
Vanuit de communitygroepen worden er feesten en evenementen, zoals bijvoorbeeld het 
Kerstgala, de Paasbrunch, het Valentijnsfeest en de afsluitende barbecue, 
georganiseerd.  
 
Kringactiviteiten 
De kring is de vaste thuisbasis van de leerling. De Sinterklaasviering vindt plaats in de 
kringgroep. 
 



Buitenlandreis 
In leerjaar 4 organiseren de leerlingen, onder leiding van teamleden, een reis naar een 
buitenlandse bestemming. De reis heeft een educatief karakter. Leerlingen bepalen op 
grond van hun sector- of profielkeuze de leerinhoud van deze buitenlandreis. 
 
Uitwisseling 
In samenwerking met onze partnerschool in Duitsland, de St.-Ludgeri-Realschule in 
Löningen, is er, in het kader van de internationalisering, voor leerjaar 3 een meerdaags 
uitwisselingsprogramma. 
 
Grafische rekenmachine 
Bij het vak wiskunde is in de bovenbouw een grafische rekenmachine noodzakelijk. Niet 
elke grafische rekenmachine is hiervoor geschikt. In de eerste schoolweken 
communiceren we welk merk/type gebruikt kan worden.   
 
Bring your own device 
We adviseren onze leerlingen dringend een mobiel device (laptop, notebook) aan te 
schaffen en mee naar school te brengen. Zo is de leerling in staat het schoolwerk digitaal 
te verwerken. Daarnaast heeft de leerling op deze manier toegang tot internet en het 
door Piter Jelles aangeboden Office365 pakket. 

http://www.realschule-loeningen.de/
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