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Mevrouw  

Mijnheer  

Geachte ouder(s)  

Beste leerling(en) 

 

 

 

In september starten we het schooljaar met meer dan 150 leerlingen op Campus Impuls. Deze mooie 

toename geeft ons de middelen om ons aanbod en onze zorg uit te breiden. We zijn dan ook fier om alle 

jongeren welkom te heten. 

 

De meeste lessen gaan door in onze nieuwbouw, maar wegens onze forse groei lukt dit niet voor 

iedereen. Op onze huidige site hebben we nog enkele klassen die net vernieuwd werden en die we zullen 

gebruiken als klaslokaal. Daar hebben we bovendien een didactische keuken, een technieklokaal,… en 

nog veel meer. Leerlingen zullen dus af en toe eens onder begeleiding de verplaatsing maken tussen 

beide campussen. Het gaat uiteindelijk maar over 150 meter, maar we zeggen dit liever op voorhand. 

 

Twee campussen: 

 Campus Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker - nieuwbouw 

 Campus Christiaan van der Heydenlaan 24, 9041 Oostakker - huidige locatie 

 

 

1B1 – 1B2 – 2A1 – 2A2 in CHRISTIAAN VAN DER HEYDENLAAN 

Bij een eerste schatting waren we van plan om alle klassen (vijf) van het eerste jaar in de Christiaan Van 

der Heydenlaan te laten. Echter, we kunnen het beperken tot vier klassen. De volgende klassen krijgen 

hun algemene vakken in de Christiaan Van der Heydenlaan (huidige locatie): 

 1B1 

 1B2 

 2A1 

 2A2 

 

Ze krijgen er ochtendopvang, blijven er voor de kleine speeltijden en volgen er hoofdzakelijk les. Echter, 

de middagpauze, maaltijd, workshops en avondstudie gaan steeds door in de nieuwbouw bij de andere 

leerlingen. Op beide campussen hebben we orthopedagogen en leerlingbegeleiders, dus ze zijn in veilige 

handen. 
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De leerlingen van 1B1, 1B2, 2A1 en 2A2 gaan ook af en toe naar de nieuwbouw in de Wolfputstraat voor 

bijvoorbeeld een les wetenschappelijk werk in ons labo. We benadrukken dat het dus geen aparte 

scholen zijn, we maken gewoon optimaal gebruik van de mogelijke ruimte om onze jongeren de zorg te 

bieden die ze verdienen. 

 

 

VRIJBLIJVEND SCHOOL- &  KLASBEZOEK – VRIJDAG 31 AUGUSTUS 

Wie graag voor de eerste schooldag een bezoek brengt aan onze school, is welkom op vrijdagmiddag. 

Dit kan een uitstekend moment zijn om een aantal spullen in de klas te plaatsen.  We spreken af aan de 

nieuwbouw in de Wolfputstraat, maar ook onze lokalen in de Christiaan van der Heydenlaan zijn open 

en kunnen bezocht worden. Het kan dus voor iedereen een nuttig bezoek zijn. 

 

Op volgende tijdstippen geven we een rondleiding in het schoolgebouw: 

 14u – 15u eerste rondleiding 

 15u – 16u tweede rondleiding  

 

 

EERSTE SCHOOLDAG – MAANDAG 3 SEPTEMBER 

Alle leerlingen worden maandag 3 september op de speelplaats van de nieuwe campus in de 

Wolfputstraat verwacht, ook de leerlingen van 1B1, 1B2, 2A1 en 2A2. De eerste schooldag krijgt iedereen 

de nodige visualisaties, dagplanning en lesoverzichten mee zodat het duidelijk is waar ze telkens 

verwacht worden..  

 

 
 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Vragen? 

Twijfel niet om ons te contacteren: arne.lobbens@reynaertschool.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Lobbens                               Marijke Eeckhout 
ALGEMEEN COÖRDINATOR CAMPUS IMPULS                                                           DIRECTEUR  REYNAERTSCHOOL 

 
 

Deze brief leest u ook op Smartschool 
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