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VERDELING KLASLOKALEN 2021-2022  

15 JUNI 2021 

  

Geachte ouder(s)   

Beste leerling(en)  

 

In september starten we het schooljaar met 300 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 

leerlingen welkom te heten en kijken na een jaar vol coronamaatregelen uit naar een gewoon 

schooljaar.  

We kiezen er bewust voor om ons niet als mastodont te organiseren met drukke speelplaatsen, één 

centraal gebouw,… maar kiezen voor een logische opdeling van onze infrastructuur. Een goed 

doordachte en kleinschalige aanpak vergroot immers het welbevinden en de rust. Wij kiezen voor 

rust en een aanpak waarbij leerlingen, zorgteam en leerkrachten elkaar door en door kennen. Volg 

even mee. 

 

 

1e graad “Eigen klas” 

 

Alle klassen van de eerste graad hebben een ‘eigen’ klaslokaal. In dat eigen lokaal volgen ze het 

grootste deel van de lessen en hiermee beperken we het aantal verhuismomenten voor hen. In een 

eigen lokaal voorzien we kastjes zodat elke leerling het nodige materiaal kan opbergen. Ieder heeft 

een eigen bank en stoel. Vaak plaatsen we tussenschotten tussen leerlingen om afleiding en 

interactie te begrenzen. 

 

De leerlingen van de eerste graad blijven zo vaak mogelijk in hun klas en de leerkrachten verplaatsen 

zich bij de leswissels: 

▪ Voor de campus in Drongen: elke klas heeft een eigen klaslokaal. 

▪ Voor de campus in Oostakker: elke klas van de A-stroom en B-stroom heeft een eigen 

klaslokaal in de Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker. 
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2e graad “Zelfde domein, zelfde gebouw” 

 

Interesse en domein 

Na die brede, eerste graad maken leerlingen en ouders een zéér belangrijke keuze die bepalend is 

voor de komende vier jaar. Ze kiezen voor een richting uit een bepaald domein/interesse: 

▪ Economie en organisatie 

▪ STEM 

▪ Maatschappij en Welzijn 

Binnen die domeinen maken ze een keuze voor een meer arbeidsmarktgerichte opleiding of een 

doorstroomgerichte studierichting.  

Binnen een domein delen leerlingen dezelfde interesse. Voorbeeld: in zowel Organisatie en Logistiek 

(Arbeidsmarktgericht BSO) en Bedrijf en Organisatie (Dubbele finaliteit TSO) staan economische 

vakken centraal. Deze interesse en nood aan dezelfde infrastructuur verbindt die leerlingen en het 

personeel. Wij organiseren ons op eenzelfde wijze per domein. Door onze schaalgrootte moeten we 

in 2021-2022 minder vaak over en weer wandelen. 

 

De economische campus 

In de Christiaan Van der Heydenlaan 24 in Oostakker, breiden we onze economische campus uit. De 

OV2-werking vertrekt uit die lokalen en we richten ze volledig in voor Campus Impuls OV4. Er komt 

een oefenwinkel, een kantoorklas, een onthaalruimte, een logistieke ruimte… een échte 

economische campus waar een negentigtal leerlingen les zal volgen. Die leerlingen blijven voltijds op 

deze campus en moeten niet meer heen en weer wandelen. Ze kunnen er eten, speeltijd nemen, 

lessen volgen, … een volwaardig gebouw. 

 

Concreet: Deze klasgroepen van de 2e graad hebben er een eigen 

lokaal: 3e jaar bedrijf en organisatie, 3e jaar organisatie en 

logistiek, 4e jaar Office (kantoor), 4e jaar ondernemen & IT 

(handel), 4e jaar Retail (verkoop). 

 

 

Doorstroom, STEM en Maatschappij en Welzijn 

De andere richtingen uit de 2e graad (bijvoorbeeld 3e jaar Natuurwetenschappen) volgen volledig les 

in de Wolfputstraat 42, in Oostakker. Deels in de lokalen van de nieuwbouw, deels in goed uitgeruste 

containerklassen op de speelplaats.  
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Uitzondering! Elektriciteit is een STEM-richting. Deze leerlingen maken wél nog een verplaatsing. Als 

STEM-richting volgen ze hun algemene vakken in de Wolfputstraat, wat logisch is. Voor praktijk 

elektriciteit gaan ze in grote lesblokken naar de gloednieuwe elektriciteitsklas in de Van der 

Heydenlaan. 

 

Een eigen klas én vaklokalen in de 2e graad 

De leerlingen van de tweede graad hebben nog een ‘eigen’ klas. Hetzij in de Christiaan Van der 

Heydenlaan (economische richtingen), hetzij in de Wolfputstraat (doorstroom, STEM en 

Maatschappij en Welzijn). 

 

De leerlingen blijven in hun eigen klas voor de algemene vakken (bv. Frans, PAV, wiskunde…) en de 

leerkracht verplaatst zich. In hun eigen klas hebben ze ruimte om boeken in hun kastje te plaatsen. 

Voor de specifieke richtingsvakken (bv. elektriciteit of chemie) gaan leerlingen steeds vaker naar een 

vaklokaal. De noodzaak tot organiseren neemt toe en de leerlingen leren dit samen met onze 

personeelsleden inplannen. 

 

Op elke campus is een lid van het zorgteam aanwezig. Er is op elke campus ook telefonie en internet. 
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3e graad “groei in zelfstandigheid” 

 

De leerlingen van de derde graad tenslotte hebben geen ‘eigen’ klas en verplaatsen zich over 

verschillende leslokalen. Hun rooster en verplaatsingen nemen we de eerste schooldag individueel 

door. Dit is een bewuste keuze van de school. Met het oog op hoger onderwijs of een job laten we 

hen wennen aan afwisselende ruimtes en locaties. De jongeren van de 3e graad kunnen wel een 

locker huren op school om op één centrale plaats hun gerei bij te houden. 

 

De economische campus  

In de Christiaan Van der Heydenlaan 24 in Oostakker, breiden we onze economische campus uit. De 

OV2-werking vertrekt uit die lokalen en we richten ze volledig in voor Campus Impuls OV4. Er komt 

een oefenwinkel, een kantoorklas, een onthaalruimte, een logistieke ruimte… een échte 

economische campus waar een negentigtal leerlingen les zal volgen. Die leerlingen blijven voltijds op 

deze campus en moeten niet meer heen en weer wandelen. Ze kunnen er eten, speeltijd nemen, 

lessen volgen, studie, broodjes bestellen… een volwaardig gebouw. 

 

Concreet: Deze economische klasgroepen van de 3e graad 

hebben er voltijds les, zowel voor de algemene als de 

specifieke vakken. Leerlingen van de 3e graad hebben geen 

“eigen” klaslokaal meer en verplaatsen zich bij de leswissels in 

het gebouw. 

Deze richtingen van de 3e graad zitten er: 5e jaar Office (kantoor), 5e jaar Verkoop (Retail), 5e jaar 

Ondernemen (handel), 6e jaar Ondernemen (handel), 5e jaar IT & Netwerken en 6e jaar IT & 

Netwerken. Op die site zijn ook de economische klassen van de 2e graad aanwezig, samen een 

negentigtal leerlingen in 2021-2022.  

 

 

Doorstroom, STEM en Maatschappij en Welzijn 

De andere richtingen uit de 3e graad (bijvoorbeeld 6e Humane Wetenschappen) volgen volledig les in 

de Wolfputstraat 42, in Oostakker. Deels in de lokalen van de nieuwbouw, deels in goed uitgeruste 

containerklassen op de speelplaats. Ook deze leerlingen van de 3e graad hebben geen eigen 

klaslokaal meer. 
 

 

De telefoonnummers verschijnen op onze website, www.campusimpuls.be . 

 

 

 

 

 

http://www.campusimpuls.be/
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Nieuwbouw centrale plaats voor algemene diensten 

Onze nieuwbouw (Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker) is de centrale plaats voor onze algemene 

diensten zoals het leerlingensecretariaat.  Het algemeen nummer komt hier terecht. We kunnen 

echter gemakkelijk doorschakelen. 

 

 
 

Op geen enkel schooldomein mag je oprijden!  

De parking aan sporthal De Wolfput blijft de centrale plaats voor alle 

campussen in Oostakker.   

 

Ook in Drongen mag je NIET oprijden.  


