
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel leesplezier! 
Team Campuskrant

Jaargang 3 – Juni 2015 n°3 

Wij wensen u en uw familie 

een welverdiende 

zomervakantie! 



2 Jaargang 3 – Juni 2015  

Projectweek/meerdaagse 

Projectweek 1ste jaar 

De week voor de paasvakantie was geen week als een andere. De lessen werden vervangen door 

activiteiten op of buiten de school.  

Voor de leerlingen van het eerste jaar werd een gemeenschappelijk programma voorzien. Welke 

dagen hen het meest zijn bijgebleven en waarom kan je in onderstaande verhalen vinden: 

Dag 1: 

“We hebben de eerste dag een wedstrijd gehouden met zelfgemaakte papieren vliegtuigjes. Door 

de wind vlogen er veel op het afdak. Deze vliegtuigjes moesten we maken aan de hand van 

ingewikkelde tekeningen. Op deze manier hebben we gezien of we een dromer, denker of doener 

zijn. 

In de namiddag zijn we in Gent naar een school van vroeger geweest. We moesten er op 

ongemakkelijke banken gaan zitten, schrijven op een leisteen en luisteren naar een strenge juf. 

Het was wel leuk om eens te zien hoe het heel lang geleden was op een school. Ik denk niet dat 

de kinderen toen graag naar school gingen. Zo streng! 

Op onze school hebben we tenminste nog een computerklas en echte boeken. Het is er ook niet 

zo streng als in die school van toen.” (leerlingen 1A3)  

Dag 2: 

“In de voormiddag hebben we gekookt. We hebben pasta gemaakt met avocado, ui en 

tomatenpesto. Het duurde wel lang voor onze pasta gaar was, maar het was toch lekker. De 

andere klassen hadden ook iets gemaakt. We hebben ook elkaars eten geproefd. Dat van onze 

klas was het lekkerste! 

Nadien hebben we een hele namiddag een spel gespeeld tegen de leerkrachten. We moesten 

zeker 40 opdrachten uitvoeren. Als ze allemaal klaar waren binnen de tijd, waren we gewonnen. 

We hebben niet alles kunnen klaarkrijgen binnen de tijd. Maar we hebben wel snoep gekregen 

nadien.” (leerlingen 1A2) 

Dag 5: 

“We hebben in Gent rondgewandeld en er een wandelzoektocht gedaan. De leerkrachten 

vertelden een verhaal of hadden een opdracht voor ons op verschillende plaatsen in Gent. Zo 

konden we puzzelstukken verzamelen. De groep die de meeste stukjes had als eerste de puzzel 

kon maken, was gewonnen.” (leerlingen 1A1) 

 “Het leukste van heel de week was gaan zwemmen in de Rozebroeken. Eerst hebben we er iets 

gegeten en nadien hebben we een hele namiddag in het zwembad gespeeld. Er waren buizen om 

in te gaan, een glijbaan met wild water en een zwembad met golven. Het was tof omdat de 

leerkrachten ook meededen. Ze waren anders dan op school. Veel leuker." (leerlinge 1B)
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Meerdaagse 2de jaar 

Liefste Vake en Moeke 

Het is mijn laatste dag op meerdaagse. Het was echt een fantastische ervaring! We hebben 

zoveel plezier gemaakt, dat ik alles voor jullie in een briefje wil schrijven zodat ik zeker niets 

vergeet! Veel leesplezier! 

Maandag vertrokken we met alle tweedejaars naar Zedelgem. We hebben ons kapot gewandeld, 

we reisden van het ene station naar het andere om dan uiteindelijk te voet enkele verplaatsingen 

te maken. Toen we op de eindbestemming aankwamen, moesten we even wachten tot de 

kamerverdeling werd meegedeeld. Eenmaal de speech van meneer Lobbens gedaan was konden we 

ons materiaal uitpakken. 

Maandag maakten we een verkenningstocht met een zoektocht. Dit was heel leuk, we sloten af 

met een snoepspel: “zoek het snoepje in de bloem”. Voor het avondmaal gingen we op zoek naar 

hout zodat we ons eten konden opwarmen met behulp van de barbecues. Het vuur moesten we 

zelf aanmaken met een vuursteen, zoals vroeger! 

Op dinsdag waren er tal van activiteiten. Ze waren allemaal echt tof! s’ Avonds speelden we een 

nachtspel waar zelfs knabbel en babbel bij waren. Het was een kort nachtje, ik ben er nog moe 

van!  

Woensdag was een marteldagje. We fietsten 2 keer 17 km om op verplaatsing activiteiten uit te 

voeren. Zo gingen we op een hoogteparcours en schoten we met pijl en boog. Dit was een 

onwaarschijnlijke ervaring! De terugreis was helaas niet met de wind in de rug waardoor het een 

zware rit werd. ‘s Avonds konden we kiezen tussen een zoektocht naar de verhalen of een 

bosbivak. De zoektocht ging over verschillende slachtoffers die iets meegemaakt hadden, wij 

moesten het verhaal er achter zoeken. De bosbivak was slapen in een tent middenin het bos onder 

begeleiding van Dhr. Demeyer en Dhr. Dinnecourt. Spannend! 

Donderdag werd het een rustigere dag, wel stond er een tornooitje op ons programma namelijk 

HET touwtrektornooi. De vrouwelijke leerkrachten bewezen dat ze ook zeker hun mannetje 

kunnen staan! Als avondmaal konden we genieten van een heerlijke BBQ. We sloten de dag af met 

een gigantisch kampvuur. 

Helaas, mooie liedjes duren niet lang. Zo moesten we onze tas al maken om naar huis te gaan. Het 

was een onvergetelijke week waarbij we elkaar anders leerden kennen en beter bevriend werden.  

Ik zou er nog zoveel meer over kunnen vertellen maar ga nu wat hout gaan sprokkelen voor het 

kampvuur.  

Tot morgen!
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Projectweek 3de jaar 

Van 30 maart tot 3 april ging voor het eerste, het derde en het vijfde jaar een projectweek 

door. Het tweede en het vierde jaar waren die week op meerdaagse. Bij de projectweek van het 

derde jaar lag de focus op ‘verslavingen’. De projectweek kreeg dan ook de titel ‘slaaf van je 

verslaving’.   

De week ging van start met enkele filmpjes 

over verschillende soorten verslavingen. Bij 

het woord ‘verslaving’ denkt iedereen 

automatisch aan drank en drugs. Niets is 

minder waar. Jongeren zijn erg vatbaar voor 

gameverslavingen en suikerverslavingen. 

Deze verslavingen worden vaak als minder 

gevaarlijk beschouwd, maar kunnen toch 

ernstige gevolgen hebben. De eerste dag van 

de projectweek stond ook het Rock-Zero 

spel op het programma. Op een spelende 

manier werden de leerlingen geconfronteerd 

met de gevaren van diverse verslavingen. De 

leerlingen toonden zich al snel van hun meest 

competitieve kant en na een uurtje werd 

duidelijk wie de twee finalisten waren. Deze 

twee topploegen stonden oog in oog in de 4 

op een rij-arena maar uiteindelijk kon maar 

één ploeg de sterkste zijn.  

Tijdens de week kregen de leerlingen enkele 

vrije momenten om aan de rode draad te 

werken. De bedoeling van deze rode draad 

was om een campagne rond verslavingen op 

poten te zetten.  De leerlingen werden 

onderverdeeld in drie groepen en ieder 

groepje besteedde aandacht aan een 

specifieke verslaving.  

Op dinsdag stonden er heel wat kleinere 

workshops op het programma. De leerlingen 

namen deel aan een teambuilding activiteit 

rond peer pressure, er kwam iemand spreken 

over gameverslaving en er werd tijd voorzien 

om aan de rode draad te werken. We sloten 

deze drukke dag af met een rustgevende 

Yoga-sessie. 

Op woensdag trokken we er even op uit. We 

verkenden de straten van Oostakker aan de 

hand van een interactief stadsspel.  De 

leerlingen moesten aan de hand van enkele 

foto’s zelf de route uitstippelen. Al snel 

werd duidelijk dat bepaalde leerlingen de 

straten van Oostakker even goed kennen als 

hun eigen broekzak. Gelukkig maar!  

Donderdagochtend kregen we bezoek van 

Jo, een spreker van de AA. Hij vertelde ons 

zijn levensverhaal. Hoe Jo van een succesvol 

zakenman slaaf werd van zijn eigen 

alcoholverslaving. Gelukkig kwam Jo in 

aanraking met de AA. Een wekelijks 

kringgesprek en veel doorzettingsvermogen 

hebben ervoor gezorgd dat Jo gestopt is 

met drinken. In de namiddag kregen de 

leerlingen uitgebreid de tijd om hun 

campagnes voor te stellen tijdens een 

plechtige receptie. Vergezeld door een 

hapje en een drankje werden de campagnes 

voorgesteld aan leerkrachten en 

medeleerlingen.  

Voor de laatste dag van de projectweek 

trokken we richting Gent. De leerlingen 

werden opgedeeld in groepjes voor een 

interactief GPS-spel. Het was de bedoeling 

om zoveel mogelijk checkpoints te doen in de 

Gentse binnenstad en bijhorende 

opdrachten uitvoeren of bijhorende vragen 

op te lossen. Tegen de middag kenden we de 

winnaars en uiteraard kon maar één team het 

beste zijn. Na een korte lunch trokken we 

richting Rozenbroeken voor een 

verfrissende duik in het water. 
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Meerdaagse 4de jaar 

Liefste mama en papa 

Het is mijn laatste dag op meerdaagse. Wat een topweek heb ik achter de rug! Omdat ik thuis 

waarschijnlijk te moe ga zijn om alles na te vertellen, schrijf ik het maar in een brief! Veel 

leesplezier! 

We zijn met alle vierdes naar Dinant gegaan.  

Wist je trouwens dat Dinant  de stad is van ? 

Toen we daar aankwamen, zagen we allemaal verwijzingen naar de saxofoon. Dit muzikale stadje 

heeft ons duidelijk geïnspireerd.  

Want man man, wat hebben wij gezongen op de . 

Er zijn daar een paar muzikale talenten naar boven gekomen. De leerkrachten kregen er 

van.  

Om wat warm te krijgen, zijn ze dan maar beginnen meedansen met ons. Hilarisch! 

Gelukkig hadden wij ook al hout verzameld voor het . Daar konden we ons ook aan 

opwarmen. En marshmallows eten. Hmmm. 

We hebben de hele week veel grenzen verlegd. Zo hebben we een   
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en een  gedaan. 

Ook van het donker ben ik niet meer bang. We hebben in het bos een   en 

een dropping gedaan.  

We hebben hier nogal wat afgewandeld! Ik denk dat ik als een echte naar huis ga 

komen. 

Maar daarnaast hebben we ons ook culinair laten gaan.  We hebben vaak zelf mee helpen koken 

en hebben  

We hebben zelf ook  gemaakt en  een  geproefd.  

Het was toch wat minder lekker dan ik gedacht had. 

Maar het belangrijkste van al is dat ik hier veel nieuwe  gemaakt heb.  

Al was dat niet dankzij de  waar we ’s ochtends mee wakker gemaakt werden . 

Ik zou er nog zoveel meer over kunnen vertellen, maar ga nu wat verder luisteren naar mijn 

nieuwe lievelingsliedje: ‘I’m an albatros’. 

Tot morgen! 
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Projectweek 5de jaar 

Op maandag 30/03 ging de projectweek van het vijfde jaar van start. Het was een boeiende en 

leerzame week, waartoe iedere leerkracht en leerling zijn steentje heeft bijgedragen. 

De projectweek startte met een workshop van het ACV rond “verder studeren” en “gaan werken”. 

Er was een goede afwisseling van werkvormen en sommige leerlingen hadden zelf hun CV 

meegebracht om na te lezen. De leerlingen hadden ook veel vragen rond verder studeren. 

In de namiddag was er een film voorzien (An education). De commentaren achteraf waren niet 

zo positief, de leerlingen vonden de film langdradig, maar Maayke heeft er een nieuw levensmotto 

uitgehaald: “I want to meet people who know lots about lots.” 

Dinsdag was er een kookactiviteit voorzien waarin Tijl en Maayke zich als echte masterchefs 

ontpopten. Als voorgerecht een kippensoep met daarna spaghetti en als dessert koekjestaart. 

De buikjes van iedereen waren achteraf goed gevuld! 

Woensdag was er een workshop voorzien rond geld en schulden. De leerlingen werden 

geconfronteerd met hoe mensen op allerlei manieren in armoede kunnen geraken en hoe ze met 

weinig financiële middelen moesten rondkomen. 

Donderdag kwam er een Engelse spreekster langs die een workshop had voorzien rond solliciteren 

en de stappen naar succes. De leerlingen hebben heel goed hun best gedaan om Engels te praten 

en te begrijpen en dat ging goed! Ze mochten ook een rollenspel doen waarbij ze elkaar 

interviewden. In de namiddag was er een teambuildingactiviteit waarbij de verschillende 

klasgroepen het tegen elkaar moesten opnemen in verschillende activiteiten. De leerlingen 

ontpopten zich tot echte competitiebeesten. 

Als afsluiter van een fantastische week werd een workshop voorzien rond zelfstandig wonen met 

daarna een zwemactiviteit in de Rozenbroeken. 
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Aardrijkskunde 

Bezoek aan de haven van Gent

Op woensdag 22 april gingen de leerlingen 

van 2MW en 2HD op excursie naar de Haven 

van Gent. Omdat de leerstof aardrijkskunde 

van het tweede jaar een thema rond 

industrie bevat en omdat onze school vlak in 

de buurt ligt van één van onze grootste 

havens was een bezoek aan de nabij gelegen 

Gentse haven een uitgelezen kans om heel 

wat informatie over een industriegebied te 

vergaren. 

 

Het bezoekerscentrum van de Haven van 

Gent was het startpunt van ons bezoek. Daar 

werden we onthaald door de gids die ons 

tijdens de rondleiding zou begeleiden. In het 

bezoekerscentrum kregen de leerlingen een 

welkomstwoordje en een kort 

introductiefilmpje te zien dat een overzicht 

gaf van de werking van de haven. 

 

Na het introductiemoment stapten we terug 

de bus op en begonnen we aan onze rondrit 

door de haven. 

Tijdens onze rondrit langs de dokken en 

kaaien zagen we onder meer de chemische 

bedrijven, de graansilo’s van Euro-Silo naast 

de R4, de Volvofabriek, de 

elektriciteitscentrale van Electrabel, het 

Mercatordok waar grote schepen met 

rollend materieel op en af naar Scandinavië 

vertrekken, ArcelorMittal Gent en tal van 

overslagkades. 

Om ons bezoek af te sluiten kregen de 

leerlingen nog een rit met de overzetboot 

aangeboden. Daarna was het met de bus 

terug richting Campus Impuls. Het was 

alweer een leerrijke ervaring! 
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PAV 

STAM + graffiti 

Op 13 mei trokken de klassen 3 en 4 kantoor, verkoop en elektriciteit richting Gent voor een 

uitstap rond het vak PAV. In de voormiddag brachten onze leerlingen een bezoek aan het 

STAdsMuseum van Gent, of kortweg STAM. Het STAM brengt het verhaal van de ontwikkeling 

en groei van de stad en inwoners op een artistieke manier.  

In de namiddag mochten onze leerlingen zelf aan het werk met enkele spraycans. De leerlingen 

kregen de kans om zelf een stukje kunst te maken met behulp van graffiti én dit op een volledige 

legale manier. Het was super om ons eens creatief te mogen uitleven!! 

Heel wat muren in Gent worden beklad door graffiti, hoewel dit niet steeds de bedoeling is. De 

stad heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in legale graffitiplaatsen. Op deze plaatsen zijn 

muren voorzien waar artiesten graffiti mogen plaatsen. Het stadsbestuur hoopt op deze manier 

het bekladden van muren tegen te gaan. In de namiddag kregen onze leerlingen een rondleiding 

langs enkele graffitiparels. 
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Kantoor & Verkoop 

4 KA/VK voor de 1ste keer op stage 

Begin mei kregen wij, leerlingen van vier 

Verkoop & Kantoor, de kans om voor een 

eerste keer op stage te gaan in een 

winkel. Volgend schooljaar moeten we 

elke week een voormiddag stage lopen, 

dus namen wij dit heel serieus op. Eerst 

gingen we elke stageplaats bezoeken en 

moest elke leerling zich kort eventjes 

voorstellen aan de stagementor. De 

week erna hadden we het geluk om er 

een voormiddag te werken. Het was een 

leerrijke ervaring om de aangeleerde 

theorie eens toe te passen in de 

praktijk. Ook was het leuk om met 

andere medewerkers te werken en een 

babbeltje te slaan.  

Eens dat achter de rug was, kregen we ook een andere vorm van stage voorgeschoteld, meer 

bepaald “werkplekleren”. Hierbij heeft meneer Huysman ons vergezeld en de stage mee 

uitgevoerd. Voor werkplekleren mochten we werken in het grootwarenhuis “Okay”. Daar werden 

we opgewacht door twee heel vriendelijke en spontane werknemers. Zij zorgden er voor dat we 

ons onmiddellijk goed voelden in de winkel. Na een korte toelichting van de volledige winkel waren 

we allemaal klaargestoomd om er stevig in te vliegen. We hebben er heel wat verschillende taken 

mogen uitvoeren. Echt tof! 

Op stage gaan kan best leuk zijn, maar wel vermoeiend. Toch kijken wij alvast uit naar volgend 

schooljaar. 

Charlotte – Febe – Gaspard 
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Wekelijkse stage 5 KA/VK 

XANDER HAERS, 5KA 

Dit jaar deed ik stage in MPI de Oase. Stage doen is heel leuk. Je leert nieuwe vrienden kennen 

en het is een goede ervaring voor echt werk. Het is handig dat wanneer iets niet lukt, je nog om 

hulp kan vragen zodat je iets kan bijleren. Koffie zetten en de postverwerking waren enkele van 

mijn taken. Ik heb mijn stage met veel plezier gedaan en kijk al uit naar volgend jaar! 

MAAYKE BUYSSE, 5VK 

Mijn stageplaats dit jaar was A.S Adventure te Gent. Het was een zeer leuke en leerrijke 

ervaring met superlieve collega’s. Soms uiteraard met wat lastige taakjes maar dan moet je je 

flexibel opstellen want dat hoort er nu eenmaal bij. Deze winkel is echt een toffe plaats om de 

eerste echte stage te doen omdat het een aangename winkel is maar ook met een zeer ruim 

assortiment dus kon ik veel bijleren. Mijn leukste stagetaak was plaatsnemen aan de kassa. 

 

BRAM VLASSENROOT, 5KA 

Ik heb dit jaar stage gelopen bij RVA Gent-Brugge. Ik heb een zeer leerrijke ervaring achter de 

rug en veel nieuwe dingen leren doen zoals administratie, leren duidelijke communiceren en 

omgaan met de mensen. Mijn stagebegeleider was Veerle en ze heeft me zeer goed opgevolgd! 

Ze heeft me steeds duidelijk gemaakt waar ik goed in was en waaraan ik nog moest werken. Zo 

leren we het meeste bij! 
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NCZ 

Bezoek Oxfam wereldwinkel 

De leerlingen NCZ van het tweede jaar brachten een bezoek aan 

Oxfam Oostakker. Daar kregen ze uitleg van Therese, één van de vele 

vrijwilligers die de Wereldwinkels telt. Na enkele videofragmenten 

over eerlijke handel in Paraguay en Zuid-Afrika, kregen de leerlingen 

een glaasje rooibosthee aangeboden. De thee mocht dan misschien 

niet alle leerlingen bevallen (les goûts et les couleurs, on ne se discute 

pas) de eerlijke handel smaakte bij iedereen (h)eerlijk! 

 

De leerlingen kregen na een korte quiz rond eerlijke handel nog een rondleiding in de winkel waar 

ze de verschillende producten konden bekijken. 

Later die week werd tijdens de lessen een klasontbijt voorzien waar de leerlingen de producten 

konden proeven tijdens een stellingenspel. En het moet worden toegegeven: de klassieke 

boterham met choco en het bijhorende fruitsapje klopte met verve de rooibosthee! 
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SOVA 

Sociale Vaardigheden 

Tijdens de lessen SOVA kwam het thema ‘laat jouw beeldscherm sporen na’ aan bod. Met z’n allen 

spenderen we vaak ettelijke uren per dag, gekluisterd aan een beeldscherm. De ene ligt met een 

tablet languit in de zetel naar een aflevering van ‘Thuis’ te kijken, de andere kan het niet laten 

om urenlang een level van een game uit te spelen. Nochtans is het lange zitten in een verkrampte 

houding helemaal niet goed voor ons lichaam! 

We leerden dat je de slogan ‘play-pauze-stop’ moet hanteren: op tijd een pauze nemen en na 

maximum twee uur beeldschermgebruik iets anders gaan doen. Zo is skaten, met de hond gaan 

wandelen of een gek dansje doen op het nieuwste nummer van One Direction zeker een waardevol 

alternatief! 

Na wat hilarische rek- en 

strekoefeningen probeerden we deze 

coole plaktatoos uit. Sorry mama- en 

papalief voor de kleine paniekaanval 

bij onze thuiskomst die avond!
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Handel 

Bedrijfsbezoek OKAY 

Op maandag 23 februari (2BVL) / maandag 2 

maart (2HD) gingen we voor de lessen handel op 

bezoek in de winkel Okay. Okay is slechts een 

straat ver van onze school. We werden goed 

ontvangen en namen plaats in de vergaderruimte 

waar de manager ons stond op te wachten. We 

kregen een algemene uitleg over de werking van 

Okay, als dochterbedrijf van Colruyt. 

Cijfergegevens werden niet meegedeeld 

aangezien dit beroepsgeheim is. De manager 

vertelde ons wel dat frisdranken het meeste 

verkocht werd in de winkel.  

Vervolgens kregen we een invuldocument waarop we aanvraag konden doen voor een Okay–

klantenkaart. Deze zou opgestuurd worden naar ons thuisadres. Enkele leerlingen kregen een T-

shirt dat als uniform dient in Okay. Zo kan je werknemers herkennen en eventuele vragen stellen.  

 

Na een klein halfuurtje werden we in 2 à 3 groepjes 

ingedeeld. Een groepje mocht geschenkmanden vullen, een 

ander groepje ging op een ergonomische wijze de rekken 

van de winkel vullen. Hier hebben ze een speciale 

werkwijze zodat je rug en knieën niet overbelast worden. 

Na al dat harde werk kregen we naar keuze een drankje 

aangeboden, mmm...  

 

 

Het derde deel van het bedrijfsbezoek was het 

leukste en het lekkerste :) We kregen voorbeelden 

van hapjes te zien en mochten deze met heel de 

klas namaken. Klanten die langskwamen konden dit 

proeven en beoordelen. Ook kregen we zelf enkele 

proevertjes die we in de vergaderzaal opaten. 

We hebben veel mogen doen in de winkel en veel 

mogen proeven. We willen graag nog een keer terug 

:-)! 
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Activiteiten Campus Impuls 

Inleefavond autisme 

11 mei jongstleden organiseerde campus 

impuls samen met Vlaamse Vereniging 

Autisme (www.autismevlaanderen.be), 

voor de derde maal een inleefavond rond 

autisme voor de ouders en het personeel 

van onze school. 

Het VVA werd vertegenwoordigd door twee sprekers. Natalie, die mama is van kinderen met 

autisme en Fredje, een volwassene met autisme. 

De avond bestond uit twee delen. In het eerste deel konden de deelnemers aan de lijve 

ondervinden wat het betekent een andere prikkelverwerking te hebben dan gebruikelijk. De 

zintuigen werden voortdurend ontregeld door blootstelling aan afwijkende omstandigheden: men 

moest lang wachten, werd in random groepjes verdeeld, bij het betreden van de ruimte was er 

blootstelling aan allerlei stoorzenders, ongemakkelijke stoelen, vreemde geuren en smaken, 

slecht werkende brillen... 

Alle evidente zaken zoals begroetingen en verduidelijkingen over het verloop van de avond 

werden achterwege gelaten of op een afwijkende manier aangepakt. Op deze manier konden de 

deelnemers zich echt inleven in wat het is om als persoon met autisme in het leven te staan. 

Tijdens het tweede deel werd er een gesprek gevoerd in groepjes. Vooral de thema’s vrije tijd 

en thuiskomen na schooltijd werden besproken. Natalie presenteerde verschillende casussen aan 

de hand van een PowerPointpresentatie. Over deze situaties werd in kleinere groepen en 

aansluitend met de ganse groep in gesprek gegaan. Voorbeeld : “thuisgekomen en wat nu? Hoe 

brengen we ons kind tot rust, hoe kunnen we ons kind nog laten werken voor de school?” Fredje 

vulde telkens aan vanuit zijn eigen ervaring als persoon met autisme. 

Deze avond was uiterst geslaagd en het is zeker een aanrader om tijdens de volgende edities ook 

eens een kijkje te komen nemen! 

Stijn Geerinck, Leerkracht Campus Impuls 

http://www.autismevlaanderen.be/
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MOS 
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Kleiduifschieten Merelbeke 

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei werd via de Vlaamse schietsportkoepel een kampioenschap 

gehouden te Merelbeke. 

Omdat dit een hele organisatie is, schoot de vereniging enkele handen te kort. Gelukkig konden 

de leerkrachten van Campus Impuls bijspringen.  Zo werden er telkens om de 4 uur 4 collega’s 

ingezet om de handen uit de mouwen te steken. Het leuke nieuws is dat we hiervoor in ruil een 

vorm van sponsoring krijgen waardoor we onze school verder kunnen uitbreiden met didactisch 

materiaal: Nieuwe computers, laptops, interactieve beamers, … 

Ondertussen heeft de school al vier interactieve beamers die ingezet worden voor de 1ste graad. 

Dit is een steunpaal voor iedere onderwijzer en een aangename manier van leskrijgen voor de 

leerlingen! 

Het was een mooi kampioenschap met een hele goede organisatie, je kon zelf BBQ bestellen. Het 

was een leuke ervaring om dit te mogen doen. 
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Campus artistiek 

Op 22 mei ging de eerste editie van ‘Campus Artistiek’ door. Met het verder groeien van de 

Impulsband en een flinke doorstart van de workshops, werd duidelijk dat er heel wat creatief 

talent op onze school huist. Het werd dan ook de hoogste tijd dat ze het podium beklommen om 

het beste van zichzelf te geven! De leerlingen die de lessen PO bij Mevr. Rodts volgen, stelden 

hun creaties tentoon. De leerlingen met poëtisch talent ontroerden onder leiding van Mevr. Roels 

menig ouder/grootouder met hun zelfgeschreven gedichten. De leerlingen met groene interesses 

van MOS zorgden samen met Mevr. Cornelis en Mevr. Delaere voor heerlijke versnaperingen. Met 

hun ludieke oproep werden we eraan herinnerd dat ‘zorg voor het milieu’ op school, ons ook als 

muziek in de oren klinkt!  

Verder werden we natuurlijk doorlopend getrakteerd op een spetterend optreden van de 

Impulsband. Onder leiding van Mr. Geerinck en Mr. Lobbens, gesterkt door 

gelegenheidsnachtegalen Mevr. Heyvaert en Mevr. Standaert, speelden de leerlingen samen alsof 

ze nooit iets anders hadden gedaan. Met nochtans een beperkt aantal generale repetities waarbij 

ieder lid kon worden samen gebracht, klonken ze als een hechte vriendenbende die vooral veel 

plezier hebben in het brengen van allerlei genres muziek. Mooie liedjes duren niet lang, maar in 

hun geval hopen we op nog vele jaren samenspel!  

Als het bij de grote zomerfestivals annulaties blijft regenen, houden wij alvast onze telefoon in 

de gaten… 

Hier alvast enkele sfeerbeelden: 
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Kunstwerkjes leerlingen 

Igor 
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Raadseltjes 

Wiskundige raadseltjes 

1 Kan jij 6 kruisjes zetten op een 3X3 bord zonder dat je ergens, ook niet diagonaal, 3 op een 

rij hebt? 

2 Taartje snijden 

Een lekkere volumineuze taart met chocolade. Klaar om op te eten, maar eerst moet jij de 

taart nog in 8 delen verdelen. Misschien kan je enkele seconden besparen door maar 3 keer 

in de taart te snijden! Let wel op! Elke snede moet recht zijn, dus zonder hoeken of 

bochten! 

Hoe kan je de taart in 8 verdelen met 3 snedes? 

Taalraadsels 

Op en neer 

De mensen in mijn maag bieden geen verweer 

Op en neer 

Open toe 

Nooit word ik moe 

Op en neer 

wat ben ik? 

Logisch nadenken 

Een man heeft een wolf, een geit en een kool. Hij moet een rivier oversteken met de twee 

dieren en de kool. Er is een kleine roeiboot waarin hij slechts één ding tegelijk kan meenemen. 

Echter, als de wolf en de geit alleen gelaten worden, eet de wolf de geit op. Als de geit en de 

kool alleen gelaten worden, eet de geit de kool op. 

Hoe kan de man de rivier oversteken met de twee dieren en de kool? 

Droodle 
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Raadsel van Einstein 

Het volgende raadsel is bedacht door Einstein. Hij beweerde dat 98% van de mensen het niet 

kan oplossen. Hoor jij bij die overige 2%? 

Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont iemand met een 

verschillende nationaliteit. De vijf personen drinken ieder iets verschillend, roken allemaal een 

ander type sigaar en hebben ieder een verschillend huisdier. 

Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie? 

Aanwijzingen: 

 De Brit woont in het rode huis. 

 De Zweed heeft honden als huisdier. 

 De Deen drinkt thee. 

 Het groene huis staat naast en links van het witte huis. 

 De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 

 De man die Pall Mall rookt houdt vogels. 

 De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

 De man die in het middelste huis woont drinkt melk. 

 De Noor woont in het eerste huis. 

 De man die Blends rookt woont naast degene die katten heeft. 

 De man die een paard heeft woont naast degene die Dunhill rookt. 

 De persoon die Blue Master rookt, drinkt bier. 

 De Duitser rookt Prince. 

 De Noor woont naast het blauwe huis. 

 De man die Blends rookt heeft een buurman die water drinkt. 


