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Geachte ouder(s) 

Beste leerling 

 

 

In de derde graad streven we op Campus Impuls naar meer zelfstandigheid bij onze leerlingen. De manier 

waarop lesmateriaal op school wordt bewaard of mee naar huis wordt genomen, is hier een belangrijk 

onderdeel van. In deze brief kunnen jullie een overzicht vinden van de afspraken binnen de derde graad.  

 

Thuis 

Cursussen en handboeken die tijdelijk niet nodig zijn op school (stukken leerstof voor meer naar het einde 

van het schooljaar), worden thuis bewaard. De vakleerkrachten zullen in de eerste week van september 

de leerlingen inlichten over welke stukken thuis kunnen bewaard worden.  

 

Heen-en weermap 

Leerlingen maken gebruik van de heen-en weermap. Deze map wordt iedere dag mee naar huis genomen 

en bevat al het noodzakelijk om thuis te kunnen studeren en op school te kunnen volgen bij de lessen. In 

deze map wordt ruimte voorzien voor ieder afzonderlijk vak en de leerstofonderdelen die worden 

behandeld. Het is de bedoeling dat leerlingen het materiaal dat ze nodig hebben voor de lessen in deze 

map stoppen. Deze map wordt de eerste schooldag samen met de leerlingen in orde gemaakt. De titularis 

bezorgt de leerlingen schutbladen en iedere vakleerkracht zal in de eerste week van september aan de 

leerlingen meedelen welk deel van de cursus in de heen-en weermap moet zitten.  

 

De rest van de cursus kan thuis of in de locker bewaard worden. De heen-en weermap is opgebouwd uit 

volgende onderdelen:  

• Uitleg rond de werking van de map 

• Overzicht van leerkrachten en begeleiders 

• Brieven 

• Opdrachten, taken en toetsen 

• Stappenplannen 

• Foldermapje per vak gescheiden door een schutblad.  
 

In de klas  

In de klas wordt geen lesmateriaal bewaard. De leerlingen hebben nu eenmaal geen eigen klaslokaal. 

 

Schooltas 

In de schooltas zitten steeds de heen-en weermap en de schoolagenda.  

 

Lockers 

Alle leerlingen van de derde graad hebben een locker op school, zowel in de Wolfputstraat als de Van der 

Heydenlaan. In de locker worden handboeken en cursussen voor de desbetreffende schooldag of 

schoolweek bewaard. Daarnaast is er ruimte voor het materiaal dat vroeger in de curverbox in de klas 

werd bewaard zoals atlas, geodriehoek, passer… De leerlingen mogen enkel tijdens de pauze naar de 
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lockers. Overige afspraken rond de lockers worden in de eerste week van september nog met de 

leerlingen overlopen.  

Voor het gebruik van de lockers wordt er een waarborg van 10 euro gevraagd. De waarborg dient aan het 

onthaal afgegeven te worden in de eerste week van september en in ruil hiervoor krijgt de leerling een 

sleutel van zijn locker. Wanneer de leerling de sleutel op het einde van het schooljaar opnieuw afgeeft 

aan het onthaal, krijgt hij/zij de waarborg terug. 


