
 

  

 

 ASO BSO TSO 
1ste 

graad 
 

1A 
 

1B 
 

1A 
 

2A 
Moderne wetenschappen 

2BVL 
Beroepsvoorbereidend 

leerjaar 

2A 
Handel 

 

2de 
graad 

 

3 Economie 
3 Humane wetenschappen 
3 Wetenschappen 
 

3 Kantoor 
3 Verkoop 

3 Handel 
3 Handel talen 

4 Economie 
4 Humane wetenschappen 
4 Wetenschappen 
 

4 Kantoor 
4 Verkoop 

4 Handel 
4 Handel talen 

3de 
graad 

 

5 Economie - Wetenschappen 
5 Humane wetenschappen 
5 Wetenschappen - Wiskunde 

5 Kantoor 
5 Verkoop 

5 Handel 
5 Secretariaat 

talen 
 

6 Economie - Wetenschappen 
6 Humane wetenschappen 
6 Wetenschappen - Wiskunde 

6 Kantoor 
6 Verkoop 

6 Handel 
6 Secretariaat 

talen 
 

 

De lessentabellen zijn reeds te bekijken in 

onze onthaalbrochure of op onze website. 

 

xxx 

STEM is een term die internationaal wordt 
gebruikt om te verwijzen naar verschillende 
kennisdomeinen op het gebied van 
wetenschappen, technologie, techniek en 
wiskunde. Om een antwoord te bieden op de 
groeiende vraag naar hoog 
opgeleide beroepen zoals onder meer  
wetenschappers, ontwikkelde onze school 
STEM-lesuren in. 
 

Jongeren met ASS (Autisme Spectrum 

Stoornis), met voldoende cognitieve en sociaal 

emotionele mogelijkheden en schoolse 

vaardigheden.  

 

In het regulier onderwijs zijn de 

begeleidingsmogelijkheden vaak 

ontoereikend waardoor leerlingen met  

autisme hun optimale ontwikkelingskansen 

missen en hun schoolloopbaan hierdoor in het 

gedrang komt. 

 

Binnen Campus Impuls wil het team rekening 

houden met de leerlingen hun specifieke 

Problemen en noden op gebied van 

communicatie, sociale interacties en soepel 

denken & handelen.  

 Hetzelfde diploma als in het regulier 

onderwijs behalen.  

 Voorbereiden om verder te studeren of 

zich te integreren in het gewone 

arbeidsmilieu 

 

 Kleine klasgroepen 

 Individuele begeleiding en leertraject 

 Grote ouderbetrokkenheid 

 Structuur en duidelijkheid 

 Goed leerlingvolgsysteem 

 Inspelen op de talenten van de 

leerlingen met verschillende modules en 

trajecten 

 Boeiende en veilige leeromgeving 

 Veel aandacht voor sociale vaardigheden 

 Jong en dynamisch schoolteam 

 School in het groen 

 Vlotte bereikbaarheid 

 Maar vooral: campus met een hart! 

 

 



 

  

 

 

Christiaan Van der Heydenlaan 24b 

9041 Oostakker 

 

Gentstraat 194 

9041 Oostakker 

 

09/251.23.02 of 09/251.23.03 

 

www.campusimpuls.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


