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Woord vooraf  

 

Geachte ouders 

 

 

In september start uw zoon/dochter net zoals tientallen andere jongeren op Campus Impuls. In dit 

boekje vindt u de verschillende aankopen die noodzakelijk zijn voor een vlotte start op onze school. 

 

Eerst stellen we alle materialen voor met een woordje uitleg. Op het einde van deze bundel krijgt u 

een handig overzicht waarmee u de inkopen kunt doen. 

 

 

Twijfel of vragen? 

Neem contact op met de school 
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Tablet in klas  

Op Campus Impuls werken leerlingen vanaf het 1e leerjaar met een tablet met toetsenbord. Als school 

trekken we volop de kaart van de digitalisering en hier zijn we fier op. De tablet vormt immers een zeer 

laagdrempelig en makkelijk te gebruiken hulpmiddel tijdens onze lessen, een tool voor het leven. In 

combinatie met onze laptops en pc's (Office 365-omgeving), bieden we jongeren een realistische en 

professionele leeromgeving.  

   
 

VOORDELIG 

We willen ouders niet in de kosten jagen, onderwijs is al duur genoeg. Tegenover 

de aankoop van deze tablet (€250), staat het wegvallen van andere leermiddelen 

(€ 250 à € 300). 

 

We schrappen alvast: 

▪ Aankoop rekentoestel 1e graad TI-30XB  €29 

▪ Aankoop atlas   €25 

▪ Aankoop rekentoestel 2e/3e graad TI-84+   €110 

▪ Aankoop woordenboeken    €52  

▪ Schoolagenda (6 jaren x  € 10, jaarlijks) = €60 

▪ Kopiekost (6 jaren x € 5) = €30 
 

ECOLOGISCH  Tablets in klas zorgen voor een grote terugname van papierwerk. 

 

ICT 

We maken leerlingen klaar voor deze eeuw. We oefenen hun ICT-vaardigheden in 

op school en niet enkel in de les 'informatica'. In alle vakken worden er digitale 

tools ingezet bij het leerproces. Met een tablet kan je gelukkig veel taken 

uitvoeren; een tablet is niet groot, snel beschikbaar en past mooi naast een cursus 

op de leerlingenbank. Campus Impuls investeert nog steeds in ICT-ruimtes waar 

leerlingen in een professionele Windowsomgeving kunnen werken.  
 

APPS  

 

Enkele van de vaak gebruikte apps: Office apps (bv. Outlook), Geogebra, Google 

Earth, Kahoot! , Rekentoestel… 
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WELKE TABLET KOOP IK AAN? 

We geven hieronder minimale vereisten mee en een richtlijn van tabletmodel en toetsenbord. Een 

zekere uniformiteit is belangrijk bij het gebruik en de verdere uitleg in klas. We werken bij voorkeur 

met een android-besturingssysteem. Wie reeds over een ander type beschikt of twijfelt, kan de school 

steeds contacteren op verbiest.tom@campusimpuls.be . Koop bijvoorbeeld geen nieuw toetstel aan, 

als je er thuis nog een hebt om mee te geven. 

 

 ANDROID-TABLET  (€180 à € 220)  

▪ Android 8.0 of later 

▪ 3GB RAM werkgeheugen 

▪ minstens 16 GB opslaggeheugen   

▪ + hoes met toetsenbord 

 

 

 

We geven hier voorbeelden die makkelijk te vinden zijn. Echter, we hebben als school geen aandelen 

bij een of ander merk! Online aankopen kan bovendien goedkoper zijn. Tip: veel toestellen worden 

jaarlijks vernieuwd. Het voorgaande model is vaak nog prima van kwaliteit en tot 25% goedkoper. 
 

Voorbeelden 

▪ SAMSUNG  Tablet Galaxy Tab A 10.1" 16 GB (± €205) – toetsenbordhoes (€70) 

▪ HUAWEI  MediaPad T5 10.1" 64 GB  (€180) - toetsenbordhoes (€ 80) 

▪ LENOVO Tab M10 (€170) – toetsenbordhoes (€ 80) 

 

AZERTY-TOETSENBORD & BESCHERMING (€75)  

Een AZERTY-toetsenbord dat in de beschermhoes ingebouwd is, is 

noodzakelijk; je kan ermee typen én zorgt voor bescherming.  

Een tablet is een zeer nuttig instrument, maar niet geschikt om zonder 

toetsenbord lange teksten te typen. 

 

OPMERKINGEN 

▪ LAPTOP: Gebruik je reeds vanuit het basisonderwijs een eigen Windows-laptop, dan hoef je 

geen tablet aan te schaffen. 

▪ DYSLEXIE: Vaak gebruiken leerlingen met dyslexie aparte software. Een aparte Windows-

laptop hoeft dus niet, maar mag altijd op eigen initiatief. Kurzweil 3000, TextAid en Alinea 

kunnen op een android-tablet draaien. 

▪ OORTJES: Heb je nog een set ‘oortjes’? Neem dit zeker mee, het kan handig zijn als je 

bijvoorbeeld graag met muziek studeert. 

mailto:verbiest.tom@campusimpuls.be
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IN KLAS AAN DE SLAG 

▪ Een eigen account wordt aangemaakt tijdens de eerste schoolweek. 

Op dat moment worden ook de nodige applicaties geïnstalleerd.  

▪ In klas voorzien we opladers opdat een tablet makkelijk kan gebruikt 

worden.  

 

OFFICE 365 

Onze schoolcomputers en - laptops worden met een professionele Office365-omgeving uitgerust. Dit is 

geen 'concurrent' voor de tablet of een tegenstelling. Elk digitaal toestel heeft een eigen 

functionaliteit. Een tablet is zeer handig als planningsagenda, als tool bij een biotoopstudie,... een 

schoollaptop of pc is bijvoobeeld geschikter voor tekstverwerking of grafisch 'zware' toepassingen. 

Elke leerling krijgt een office365-account dat eindigt op ...@campusimpuls.be 
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Materiaal in klas 

Elke groep heeft een eigen lokaal waar ze de meeste lessen krijgen. Dit lokaal is ook dé plaats bij 

uitstek om het eigen materiaal op een overzichtelijke manier te plaatsen. 

 

DE PENNENZAK 

 

▪ Balpennen: blauw, groen, rood, zwart 

▪ Markeerstiften: roze, geel, oranje, blauw, groen 

▪ Potlood 

▪ Witte gom 

▪ Slijper met reservoir 

▪ Correctieroller of correctiepen 

 

 

 

 

DE BOEKENTAS 

 

▪ 1 blauwe dikke ringmap die dient als communicatiemap 

▪ 1 dikke rode ringmap die dient als taken- en toetsenmap 
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IN DE KAST  

 

Elke leerling heeft een persoonlijke kast waar volgende materialen in thuis horen: 

▪ Cursusblok commercieel geruit (lange ruitjes) 

▪ Lijmstift 

▪ Schaar 

▪ Geodriehoek 

▪ Passer  

▪ Meetlat van 30cm  (niet in ijzer!) 

▪ Set fijne kleurpotloden 

▪ Set fijne kleurstiften 

▪ 60 Plastic foldermapjes 

▪ Ringmap per vak (Op school heeft elk vak een aparte map, met een andere kleur). Alle 

ringmappen zijn voorzien van twee ringen.  Een ‘dikke’ map heeft als breedte ± 7 cm. 

o Gele dikke ringmap   PAV 

o Zwarte dikke ringmap  Engels  

o  Blauwe dikke ringmap  Elektriciteit 

o Grijze dikke ringmap  dactylo/ toeg. Informatica  

o Paarse dikke ringmap  Levensbeschouwelijk vak van keuze 
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Iddink 

  

Campus Impuls werkt samen met het externe boekenfonds ‘Iddink’. Voor ouders en leerlingen betekent 

dit concreet dat de bestelling én betaling via Iddink gebeurt en niet meer via Campus Impuls.  Let wel, 

om een correcte levering te krijgen, moeten de boeken voor 3 juli besteld worden.  

 

Voordelen 

Werken met Iddink geeft jullie enkele voordelen: 

• Wie tijdig bestelt, voor 3 juli, heeft op 1 september zo goed als alle boeken 

• Je bestelt alles via een website en de boeken worden in één pakket aan huis geleverd.  

• De samenwerking met Iddink geeft ons de kans om met ‘huurboeken’ te werken. Leerlingen 

schaffen een huurboek aan en kunnen dit op het eind van het schooljaar terug verkopen (als 

het boek in een goede staat verkeert). Zo worden de kosten van de factuur gedrukt. 

 

Werkwijze – bestellen voor 3 juli! 

Vanaf juni kan je een account aanmaken op www.iddink.be 

1. Ga naar www.iddink.be en klik op het luikje ‘Voor leerlingen’.  

2. Indien je nog geen persoonlijk account hebt, dien je je eerst te registreren. 

3. Vul je persoonlijke gegevens in om je account te registreren. Kies een loginnaam en 

wachtwoord dat je makkelijk onthoudt. 

4. Je ontvangt een bevestigingsmail om je account te activeren. Nu ben je klaar om de boeken 

voor volgend schooljaar te bestellen. Doe dit voor 3 juli! 

5. De schoolcode staat op onze website, www.campusimpuls.be . 

6. Je bevestigt je leerjaar en richting en je ziet precies welke vakken en bijhorende boeken jij 

nodig hebt. Je bevestigt de volledige boekenlijst of past hem desgewenst aan. 

7. Controleer je bestelling grondig. Wanneer alles klopt, klik je op ‘verzenden’ en je ontvangt een 

duidelijke bevestiging per e-mail. 

8. Vanaf eind augustus kan je jouw boekenpakket verwachten op het opgegeven leveringsadres. 

Je kunt je bestelling en status van aflevering steeds online opvolgen. 

 

Problemen? Melden bij Iddink 

Wie zich niet zo vertrouwd voelt met het online-bestellen, kan dit best in juni eens proberen. Iddink 

kan de hele vakantieperiode door terugvallen op een uitgebreide klantendienst.  

http://www.iddink.be/
http://www.campusimpuls.be/
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.Elektriciteit 

Voor het vak elektriciteit zijn er enkele specifieke stukken gereedschap nodig zodat de leerling zijn 

eigen koffertjes kan aanleggen met een schroevendraaier, etc. De school zal deze aankopen en bij de 

eerste factuur aanrekenen.  

 

 

Lichamelijke Opvoeding 

Voor lichamelijke opvoeding verplichten we geen t-shirt van school, je kan er wel een kopen. We 

vragen gewoon om het onderstaande mee te nemen, afhankelijk van het weertype: 

  

Bij goed weer 

▪ 1 short 

▪ 1 blauw t-shirt 

▪ 1 paar sportschoenen 

▪ 1 fluovestje 

Bij slecht weer 

▪ 1 trainingsbroek 

▪ 1 blauw t-shirt 

▪ 1 paar sportschoenen 

▪ 1 fluovestje 

 

Bij zwemmen 

▪ 1 grote handdoek 

▪ 1 kleine handdoek 

▪ 1 zwembroek/zwempak 

▪ 1 badmuts 

▪ 1 fluovestje 
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Boodschappenlijst  

Op onderstaande lijst krijgt u een duidelijk overzicht van de zaken die moeten aangekocht of 

verzameld worden. 
 

Tablet 

□ Tablet (met toetsenbord) aankopen. Specificaties, zie: p3.  (in multimediazaak of online) 
 

Materiaalaankopen 

□ Balpennen: blauw, groen, rood, zwart 

□ Markeerstift: roze, geel, oranje, blauw, groen 

□ Potlood 

□ Witte gom 

□ Slijper met reservoir 

□ Lijmstift 

□ Schaar 

□ Set kleurpotloden 

□ Set kleurstiften 

□ meetlat van 30 cm (niet uit ijzer) 

□ Geodriehoek 

□ passer 

□ Cursusblok commercieel geruit (lange ruitjes) 

□ 1 dikke rode ringmappen 

□ 1 dikke zwarte ringmappen 

□ 1 dikke gele ringmappen 

□ 1 dikke grijze ringmap 

□ 1 dikke paarse ringmap  

□ 2 dikke blauwe ringmappen 

□ 60 foldermapjes  

□ Curverbox 

□ Correctieroller of correctiepen 

 

 

Iddink  

□ Boeken bestellen voor 3 juli,  via Iddink (uitleg, p. 8) 
 

 

Lichamelijke opvoeding  

□ Kledij (zie : p.9) 


