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Newsflash  

 

Help, mijn man is een klusser!                                                                                              

Nee, dit zal niet van toepassing zijn voor Campus Impuls. Een 

architectenbureau heeft ondertussen de plannen van de nieuwbouw 

van Campus Impuls uitgetekend en het ziet er alvast fantastisch uit! 

Alles is tot in de puntjes geregeld en de start van de bouw zal niet 

lang meer op zich wachten.  Campus Impuls zal de leerlingen nog 

meer leermogelijkheden kunnen bieden in een modern, aangepaste 

leeromgeving.  
 

 

   Oei, ik groei!                                                                                                                                

Niet alleen de school en het leerlingenaantal worden groter, ook de 

leerkrachten en pedagogen dragen aardig hun steentje bij met de 

‘uitbreiding. ’Als je met een jong en gemotiveerd team aan de slag 

kan gaan, betekent dit ook dat er een jaar zal komen dat vele 

leerkrachten tegelijk aan gezinsuitbreiding denken.  In 2015 is het 

dan zover: er heerst een ware babyboom bij Campus Impuls. De 

leraarskamer lijkt  eerder een wachtzaal bij de gynaecoloog en 

ondertussen weten ook de mannelijke leerkrachten al welke 

veranderingen er tijdens de achtste week van de zwangerschap 

plaatsvinden bij het kindje. We wensen de toekomstige mama’s en  

   papa’s alvast heel veel succes! 

 
 

Moet er nog papier zijn?                                                                                                          

We hopen in 2015 nog meer digitaal te werken. Dit is niet alleen een 

verbetering voor het milieu, maar leerlingen kunnen altijd de gegevens 

opvragen op Smartschool. Dit schooljaar willen we de leerlingen en ouders 

zoveel mogelijk kennis laten maken met de voordelen van een digitale 

leeromgeving.  

 

 
 

We want more!                                                                                                                                          

We willen ook dit jaar zorgen dat al onze leerlingen een jaar vol plezier beleven, 

nieuwe vrienden leren kennen, tal van leermogelijkheden krijgen en goede 

resultaten hebben. Campus Impuls staat ook in 2015 klaar om er een 

spetterend jaar van te maken! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Wendy Dossche Vandevoorde 
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Sport

Sportdag 1ste jaars 

Met zijn allen trokken wij goedgemutst en vol 

verwachting naar het kajakcenter te 

Wachtebeke voor onze sportdag. De 

weergoden waren ons goed gezind en dus 

vingen we onze tocht aan met een blij 

gemoed. Met enkele leerkrachten voorop en 

enkele leerkrachten achterop vaarden we, 

eerst wat onwennig, richting Gent tot aan de 

Sint-Bavohoeve. Daar konden wij onze 

boterhammetjes opeten met een tas warme 

soep of een drankje en konden wij een 

uitrusten van een toch behoorlijke 

inspanning. 

Na onze lunch sprongen wij enthousiast in 

onze kajaks om de terugtocht aan te vatten. 

Deze tocht verliep zeer vlot, wij waren nu 

immers volleerde “kajakkers”.  

Wij kunnen terugblikken op een toffe en 

avontuurlijke sportdag, en kijken al uit naar 

onze volgende sportieve dag! 

Enkele reacties van de leerlingen: 

 “Het was de eerste keer dat ik ging 

kajakken! Het is super goed meegevallen!”  

 “Voor herhaling vatbaar!” 

 “Het was leuk om de natuur en de dieren van 

op het wat te bewonderen” 

Sportdag 2de jaars 

Op vrijdag 12 september trokken de tweedes 

naar het Provinciaal domein Puyenbroeck in 

Wachtebeke voor de jaarlijkse sportdag. 

Het werd een afwisselende dag met vier 

sportworkshops.  

In de voormiddag leerden we schermen en 

muurklimmen. In de namiddag oefenden we 

onze samenwerkingsvaardigheden met een 

heuse teambuilding en een hockey-initiatie. 

We vroegen enkele leerlingen wat ze vonden 

van deze dag. 

Hallo, wat vonden jullie over het algemeen 

van de sportdag dit jaar? 

Het was tof en leerzaam. De keuze van de 

sporten was wel goed. Maar het was wel 

leuker geweest als we in de cafetaria zouden 

mogen kopen wat we zelf wilden.  

Welke sportworkshop was het leukst?  

Het ene ging al beter dan het andere, maar 

het muurklimmen was het leukste. Leerlingen 

met hoogtevrees konden er hun angst 

overwinnen en alles werd heel goed begeleid. 

Wat heb je bijgeleerd die dag? 

Het schermen was wel leerzaam. En over het 

algemeen leerden we dat spelen belangrijker 

is dan winnen. En ook omgaan met elkaar, het 

was leuk om eens samen aan sport te doen.  

Wat vonden jullie van de keuze voor Domein 

Puyenbroeck?  

Goed. Er waren ruime kleedkamers, de 

sportzalen waren goed uitgerust en ook de 

begeleiders waren leuk. Zeker voor herhaling 

vatbaar. 
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Hebben jullie nog een voorstel voor in de 

toekomst? 

Misschien eens een voetbaltornooi 

organiseren op school. Ook tennis, basketbal, 

karten en boksen vinden we heel interessant. 

Of eens leren schaken, dat is ook een sport 

maar dan voor de hersenen! 

Bedankt voor dit interview. 
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Sportdag 3de & 4de jaars 

Op vrijdag 19 september vertrokken we met een lange broek 

en stevige schoenen (enkele leerlingen zelfs met échte 

laarzen!) richting het provinciaal centrum De Boerenkreek te 

Sint-Jan-in-Eremo. De rit onderweg gaf ons weinig tips 

waarom we stevige schoenen nodig hadden. Reizen met de 

bus is dan ook heel comfortabel! We waren benieuwd naar 

wat Mr. De Wilde en Mevr. Dury voor ons in petto hadden…en 

het bleek een dag te zijn met heel wat leuke activiteiten! 

Voor elk wat wils: leerlingen die graag het competitiebeest 

in hen loslaten konden genieten van een wedstrijdje 

boogschieten en moutainboarden. Anderen die het liever wat 

rustiger aan doen, en van dieren houden, kregen de kans om 

gedurende enkele uren een paard van kop tot teen (of moet we zeggen van hoofd tot hoef?) te 

verzorgen. Het hoogtepunt bleek voor velen van onze 

leerlingen het moment te zijn waarop ze (bij sommigen voor de 

eerste maal!) een ritje op hun paard maakten. Dit vergde heel 

wat moed en wilskracht! Vermoeid, maar met een trots gevoel, 

keerden we terug naar huis. 
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Sssttt!!! Hier is opperste concentratie vereist! 

 

Mr.Huysman zoals u hem nog nooit zag! 

 

Lemmy (4WET) waande 

zich met plezier in de 

Middeleeuwen 

 

Moe, maar voldaan!!! 
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Sportdag 3de graad 
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Starring: 

  

Menslievende Mohammed  

 

Scherpschutter Samy 

 

Tactische Tijl 

Meesterschutter Maayke 

 

Xander, de flandrien 
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Cultuur

Bibliotheekbezoek 2de jaar 

De tweedes van Campus Impuls gingen in het 

kader van de lessen Nederlands tijdens het 

eerste trimester op verkenning in de 

bibliotheek. Ver moest hiervoor niet gegaan 

worden want ze bezochten de stedelijke bib 

te Oostakker. 

Ter plaatse kregen onze leerlingen uitleg van 

de bibliothecaris. Daarna werd een spel 

gespeeld waarin ze op zoek moesten gaan 

naar info in de bibliotheek. De verschillende 

groepjes moesten zo veel mogelijk info 

verzamelen binnen een bepaalde tijd. Zo leer 

je snel een bib kennen en zie je wat er 

allemaal te vinden is. 

Onze leerlingen kregen ook een primeur: 

blijkbaar werkt stad Gent aan een app voor 

de bibliotheek. Zo zal je online kunnen kijken 

of boeken aanwezig zijn of zal je de 

achterflap van een boek thuis al eens kunnen 

lezen. 
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Wetenschappen

Biotoopstudie 

De biotoopstudie was leuk om te doen. Het is 

iets dat elk jaar opnieuw moet plaatsvinden. 

Het was niet alleen leuk, maar ook 

interessant. Je kan de leerstof het beste 

leren door zelf aan de slag te gaan in plaats 

van gewoon in de klas op het bord of in je 

boek de leerstof te zien. Ik heb ervan 

genoten, en de andere leerlingen ook. Het 

enige waar we moesten voor uitkijken waren 

de vallende bolsters van de wilde kastanje, 

want die waren pijnlijk en groot! 

ORIN VASTENAVOND 2MW2 

De biotoopstudie: een groot succes! 

De klas 2BVL ging samen met mevr. Van der 

Meulen (leerkracht natuurwetenschappen) 

naar het bosje op het schooldomein. Mevr. 

Van der Meulen had 4 kisten met materiaal 

gehuurd om de biotoopstudie te kunnen 

uitvoeren. We leerden veel bij over onze 

natuur: planten, bomen, gereedschap om in de 

natuur te gebruiken en natuurlijk ook dieren. 

We hebben leuke nieuwe dingen gedaan zoals: 

met een lichtmeter werken, een 

vochtigheidsmeter, … We hebben 

ondertussen ook eens de tijd gehad om een 

frisse neus op te halen en nieuwe dingen te 

leren.  

DYLAN GEENS 2BVL 
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Uitstap waterzuiveringsstation Aquafin

Maandag 17 november ging het derde en vierde jaar wetenschappen op bezoek naar het 

waterzuiveringsstation Aquafin. We vertrokken 's middags met de bus richting Destelbergen. Bij 

aankomst werden we verwelkomd door een sympathieke gids die ons het reilen en zeilen van het 

waterzuiveringsstation bijbracht. 

Voor we de installatie bezochten, kregen we een 

boeiende toelichting over de werking en het belang van 

Aquafin in het bekkengebied de Bovenschelde. Nadien 

mochten we het echte werk bewonderen. Onze gids 

leidde ons langs de slibverwerking, de 

beluchtingsbekkens, de nabezinktank en vele andere 

onderdelen van de waterzuiveringsinstallatie. 

Onze leerlingen bestookten de gids met boeiende vragen, die hij steeds enthousiast 

beantwoordde. Op het einde van de rondleiding kreeg iedereen nog een strip van Dario, zodat we 

op de bus nog konden nagenieten van een leerrijke namiddag. 
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Economie

Uitstap Coca-Cola 

“Op maandag 17 november bezochten we de 

Coca-Colafabriek te Antwerpen. Toen we 

binnenkwamen zagen we meteen een soort 

van basketbalveld met twee tribunes en veel 

meer. Het leek wel een pretpark! We kregen 

ook een gratis drankje aangeboden. Blijkbaar 

maakt Coca-Cola nog meer dan de meeste 

mensen denken zoals Minute Maid, 

Chaudfontaine, Monster, Nalu, Aquarius en 

veel meer. We kregen allen een iPad mini en 

kregen eerst wat meer uitleg over het 

bedrijf door een quiz, filmpjes, … Daarna 

kregen we een rondleiding doorheen de 

fabrieken en magazijnen met uitleg door een 

gids. Het was heel interessant om te zien 

maar omdat het pas maandag was, werkten 

nog niet alle lijnen. Op het einde kregen we 

opnieuw een drankje en vertrokken we 

opnieuw richting Oostakker” 

Alexandre 3ECO 

 

 

De meeste leerlingen vonden de uitstap heel 

erg interessant. Hij was erg interactief met 

de iPad. Toch vonden de leerlingen het 

onderdeel in de fabriek het leukst. Zo zagen 

we eens echt hoe Coca-Cola ontstaat. 

Uiteraard kregen we het recept niet te zien. 

Dit is een van de best bewaarde geheimen van 

de wereld. Verder kregen we ook meer uitleg 

over het ontstaan van het bedrijf en hoe er 

aan duurzaam ondernemen wordt gedaan. 

Sommige leerlingen vonden dan weer dat het 

bedrijf te veel reclame maakt voor zichzelf, 

door vooral te vertellen hoe goed ze wel zijn. 

Toch kunnen we stellen dat de uitstap alle 

leerlingen heeft kunnen bekoren, zeker voor 

herhaling vatbaar! 
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Kunst

Kunstwerkjes 1ste graad 

 

 

Joppe Persyn - 1A1 

Thijs De Grave - 1A3 

Wout Vandenbogaerde - 1A3 

Wout Vanden Bossche - 1A2 

Elias Feys - 1A3 
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ICT & Media

Cyberflikken 

Op woensdag 5 november 2014 organiseerde 

Politie Gent, in samenwerking met Kinepolis 

Gent en stad Gent, het evenement 

‘Cyberflikken’. 

Aangezien het gebruik van Sociale Media 

door jongeren niet meer weg te denken is uit 

de huidige maatschappij, werd een 

filmvoorstelling georganiseerd waarbij het 

onderwerp cyberpesten en –criminaliteit 

centraal staat. 

Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar 

er bestaan ook gevaren. In dit kader gin 

Campus Impuls samen met de politie kijken 

naar de film ‘Trust’ in Kinepolis Gent. De film 

gaat over misbruik via internet maar geeft 

ook een beeld welke gevolgen dit kan hebben 

voor het gezin, de familie en hun 

leefomgeving. Na de voorstelling volgden vele 

vragen van de leerlingen, die enthousiast 

deelnamen aan het debat met de politie. De 

politie gaf zelf ook tips om cybercriminaliteit 

te voorkomen. 
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SOVA

Zuiddag 

Op 16 oktober namen alle leerlingen van het 4de en 5de jaar deel aan Zuiddag. 

Zuiddag is de dag waarop scholieren over heel Vlaanderen even de schoolbanken verlaten en 

gedurende één dag de handen uit de mouwen steken voor het goede doel. Het loon dat ze die dag 

zouden verdienen gaat integraal naar een project van Zuiddag. Dit jaar was dit een theaterproject 

voor kinderen en jongeren in Gaza. 

De leerlingen gingen zelfstandig op zoek naar een passende en leuke job voor die dag. Tijdens de 

lessen sociale vaardigheden konden ze vragen stellen omtrent de praktische kant van de 

jobzoektocht. Ook kregen ze gedurende enkele weken les over de problematieken in Gaza. Week 

na week groeide het besef dat deze kinderen en jongeren onze hulp broodnodig hebben. Iedereen 

ging dan ook vol goede moed naar zijn werkplaats op 16 oktober.  

Vele leerlingen gingen aan de slag als IT-er, kleuterleidster, verpleger in een rusthuis, hulp bij 

een landbouwer, kunstenaarsassistente, hulp in een B&B, hulp in een dierenasiel, leerkracht, 

verkoper, etc. Saartje uit 4ASO mocht zelfs plaatsnemen in het Vlaams Parlement, om er samen 

met 99 andere leerlingen deel te nemen aan het debat van Work for Change. Een team van 

leerkrachten ging op pad om alle leerlingen een bezoekje te brengen.  

De leerlingen genoten zichtbaar van hun dagje op de werkvloer en de werkgevers waren unaniem: 

ze hebben het er fantastisch vanaf gebracht. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij.  

Work for (a) change! 
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Activiteiten op school

Kaas- en wijnavond 

 

Op 14 november organiseerde het 

feestcomité van Campus Impuls de derde 

editie van de kaas-en wijnavond. Vorige jaren 

was deze avond steeds een succes maar de 

editie van 2014 overtrof alle verwachtingen. 

Maar liefst 280 eters kwamen die avond 

genieten van een heerlijk kaas-of 

vleesbuffet. 

Zoals iedereen wel weet zijn de gebouwen van 

Campus Impuls klein maar fijn! Het vergde 

dan ook heel wat puzzelwerk om iedereen die 

avond een plaatsje te geven. Maar de puzzel 

viel mooi op zijn plaats en iedereen had een 

gezellig plaatsje in de refter of in één van de 

klaslokalen.  

Naast het overheerlijke buffet hadden de 

eters ook de kans om deel te nemen aan een 

heuse Impuls-tombola. Het technieklokaal 

deed dienst als toonzaal voor enkele leuke 

prijzen en deze gingen vlot de deur uit. 

Prijzen zoals fruitmanden, flesjes wijn, 

snoep, plantjes en veel meer werden verloot. 

Naast het gebeuren binnen de gebouwen van 

Campus Impuls, viel er buiten ook wat te 

beleven. De leverancier van de kaas vond het 

zo aangenaam vertoeven op de kaas- en 

wijnavond dat hij zijn vrachtwagen 

permanent parkeerde in het grasveld aan de 

school. Met permanent parkeren bedoelen we 

uiteraard klemrijden. Met alle mankracht die 

Campus Impuls rijk is probeerden we de 

vrachtwagen uit zijn benarde positie te 

bevrijden. Het vochtige weer en de drassige, 

Oostakkerse ondergrond zorgden ervoor dat 

dit niet mogelijk was. Een landbouwer uit de 

buurt was zo vriendelijk om zijn vrijdagavond 

op te offeren en de vrachtwagen, met behulp 

van zijn tractor, uit het grasveld te trekken. 

Bij deze willen we alle aanwezige ouders en 

leerlingen bedanken! Daarnaast richten we 

graag ook een woordje van dank richting de 

organiserende leerkrachten. Van organiseren 

hebben ze weldegelijk kaas gegeten! 
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De Impulsband 

Net zoals vorig jaar hebben de leerlingen van 

Campus Impuls de mogelijkheid om tijdens de 

middag hun muzikale zelf even uit te laten. De 

workshop Impulsband zet zijn deuren open voor alle 

leerlingen die een beetje, heel veel of helemaal niet 

muzikaal zijn aangelegd. Tijdens het workshop-

uurtje zorgen mr. Lobbens en mr. Geerinck voor 

muzikale begeleiding. De Impulsband telt 

momenteel al een piano, een viool, verschillende 

slaginstrumenten en enkele gitaren! 

De Impulsband richt zich vooral op samenspel. Vorig jaar werden enkele nummers aangeleerd en 

uiteraard worden deze verder ingeoefend. Recent startte de band ook met Seven nation army van 

the White Strippes en met een eigen nummer. 

Heb je interesse om eens een kijkje te nemen  bij 

de Impulsband, schrijf je dan zeker in voor de 

workshop! Voor de nieuwsgierigen onder jullie: op 

www.reynaertschool.be/OV4 vind je enkele 

filmpjes terug van onze band. Wanneer de 

Impulsband op nummer 1 zal staan in de hitlijsten 

weten we niet maar een doorbraak lijkt ons niet 

veraf! 

Soepverkoop MOS, een groot succes !  

We hebben gemerkt dat jullie op dinsdag en vrijdag met veel plezier jullie buikjes vullen met de 

verse soep. Paprikasoep, tomatensoep, preisoep, kippensoep, … het lijkt jullie allemaal wel te 

bevallen. Nu de winter weer in het land is, gaan wij de vogels op de campus een handje helpen om 

de koude door te komen. Daarom gaan wij met MOS meesbollen aankopen. Dit is mede mogelijk 

doordat jullie zo massaal soep gedronken hebben. 

Als jullie nog goede ideeën hebben, mogen jullie die altijd laten weten aan de MOS-leerkrachten!  

http://www.reynaertschool.be/OV4
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Dubbelinterview Dhr. Van Meirvenne & Dhr. 

Lampe 

Welke vakken geven jullie? Bram: vooral 

economie en toegepaste economie en 1 uur 

aardrijkskunde. Naïm: dactylo en toegepaste 

informatie. Alles met de computer dus. 

Hoe zijn jullie bij Campus Impuls terecht 

gekomen? Bram: via een zoekertje op de 

website van de VDAB. Het is mijn eerste job 

in het onderwijs. Naïm: ook via een zoekertje 

op de website van de VDAB. Ik was net 

afgestudeerd. 

Welke grappige dingen heb je al 

meegemaakt met de leerlingen? Bram: bij 

mij is het altijd bitter ernst (grapje).  

Naïm: er zijn wel klassen die meer op mijn 

lachspieren werken omdat sommigen echt 

heel grappig uit de hoek kunnen komen. Zo 

spelen we al eens een educatief spelletje aan 

het einde van de les en zorgt dat voor 

grappige situaties. Of ik haal een geintje uit. 

Zo heb ik ooit eens tegen twee mannelijke 

leerlingen ‘dames’ gezegd.  

Wat is het eerste dat je ‘s morgens doet 

als je aankomt op school? Bram: Olaf gedag 

zeggen en nog snel wat kopieën maken. En als 

ik op tijd in de leraarskamer geraak drink ik 

nog een kopje koffie. Naïm: Goeiedag zeggen 

tegen iedereen en nog een korte sanitaire 

stop. Je ziet dat we als leerkracht daar ook 

aan moeten denken, zodat we zeker tijdens 

de lessen niet moet gaan. 

Wat doen jullie op een vrije 

woensdagnamiddag? Bram: werken voor de 

school! En op woensdag stofzuig ik altijd.  

Naïm: voetballen! Ik hou heel veel van 

voetbal. 

Wat is jullie favoriete gerecht? Bram: geen 

evident gerecht, maar zwarte pensen. Ik zou 

dat iedere dag kunnen eten. Graag met 

appelmoes en aardappelen. Naïm: biefstuk-

friet. We eten graag traditioneel Belgisch. 

Hoewel ik ook graag Grieks eet: verschillende 

stukjes vlees, verschillende soorten 

groenten, kruiden. Ik eet eigenlijk alles 

graag. Behalve zwarte pensen. 

Dames, eeeuh, heren, bedankt voor dit 

interview.
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1. Droedel 

 

2. Droedel 

 
3. Droedel 

 
 

4. Van welk spreekwoord zijn hier de medeklinkers weggelaten? 

 
5. Anagram : Wat is de hobby van KLAUS ARENT? 

 

6. Welk woord zoeken we? 
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