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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
Vanaf dit schooljaar starten we met het gebruik van tablets in de klas. We trekken hierbij volledig de
kaart van digitalisering van het onderwijs en spelen op deze manier in op de vernieuwingen van de
maatschappij. We geven u graag de voordelen van het gebruik van tablets in de klas.
De aankoop is een eenmalige kost en op termijn een besparing.

Voordelig

Rekenmachines, tal van woordenboeken, atlassen, stapels papier en ander
opzoekmateriaal worden vervangen.

Ecologisch

ICT
Extra mogelijkheden

Tablets in klas zorgen voor een grote terugname van papierwerk.
Leerlingen zijn klaar voor deze eeuw. We oefenen hun ICT-vaardigheden in
elke les.
De tablets kunnen gebruikt worden voor het opzoeken van informatie,
Smartschool, extra oefeningen en tal van andere toepassingen.

Android - tablet
We geven hieronder enkele minimale vereisten mee en een richtlijn van model. Een zekere
uniformiteit is belangrijk bij het gebruik en uitleg. Ook hebben wij op school enkele Android-toestellen
als vervangstuk bij een probleem.
Omschrijving
Android 6.0 of later - 2GB RAM werkgeheugen - minstens 16 GB opslaggeheugen
*Dergelijke toestel kost ongeveer 200 euro.
Een voorbeeldmodel is SAMSUNG Tablet Galaxy Tab A 10.1" 16 GB Wi-Fi. Te koop in
elke multimediazaak of online (richtprijs 200 euro). Online aankopen kan goedkoper
zijn. Het is ook aangeraden om een bijhorende beschermhoes aan te schaffen.
Dyslexie
Voor leerlingen met dyslexie is het aangeraden om een bijhorend toetsenbord bij te kopen.
Een aparte laptop hoeft dus niet meer, maar mag altijd op eigen initiatief.
Opmerking : Een eigen account wordt aangemaakt tijdens de eerste schoolweek. Op dat moment
worden ook alle applicaties geïnstalleerd. Bv. koppeling met Microsoft Office.

Tip: heb je nog een set ‘oortjes’? Neem dit zeker mee, het kan handig zijn als je zelfstandig studeert.
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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



Tekenpotlood nr.2



Fijn zwart stiftje



Potlood



Witte gom



Slijper met reservoir

DE BOEKENTAS



Planningsagenda (krijgen de leerlingen de eerste lesdag)



1 blauwe dikke ringmap die dient als communicatiemap

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 30 cm (niet in ijzer!)



Set fijne kleurpotloden



Set fijne kleurstiften



Atoma-schift met grote ruitjes



70 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.
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o

1 zwarte dikke ringmap

Frans

o

1 zwarte dikke ringmap

Engels

o

4 witte dikke ringmap

Projectmappen

o

1 paarse dikke ringmap

Levensbeschouwelijk vak van keuze

o

1 rode dikke ringmap

Takenmap in klas

 1 doos plakkaatverf
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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. Je gebruikt hiervoor een unieke schoolcode en logt in op jouw account op www.iddink.be.
Deze schoolcode is HD2GFHBK.
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.
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Materiaal in een vaklokaal
De leerlingen blijven meestal in de eigen klas. Voor de lessentechniek en plastische opvoeding maken
we hierop een uitzondering omdat dit heel specifieke ruimte zijn. In die lokalen bewaren leerlingen
ook materiaal (knutselwerken, een robot,…)

In de PO-klas
Hier ligt per leerlingen een:


Stevige tekenmap in karton met elastiek minstens 24/34 cm

In de techniekklas


klein sluitbaar doosje



schoendoos



vod

Lichamelijke Opvoeding
Voor lichamelijke opvoeding moeten leerlingen geen t-shirt van school kopen. We vragen gewoon om
het onderstaande mee te nemen, afhankelijk van het weertype:
Bij goed weer

Bij slecht weer



1 short



1 trainingsbroek



1 blauwe T-shirt



1 blauwe T-shirt



1 paar sportschoenen



1 paar sportschoenen



1 fluovestje



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 aankopen. Specificaties, zie: p3. (in multimediazaak of online)
Materiaalaankopen
□ Balpennen: blauw, groen, rood, zwart

□ geodriehoek

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

□ passer

□ Potlood

□ Cursusblok commercieel geruit (lange ruitjes)

□ Witte gom

□ Atoma-schift met grote ruitjes

□ Slijper met reservoir

□ 1 dikke rode ringmap

□ Lijmstift

□ 2 dikke zwarte ringmap

□ Schaar

□ 2 dikke gele ringmappen

□ Set fijne kleurpotloden

□ 1 dikke paarse ringmap

□ Set fijne kleurstiften

□ 4 dikke witte ringmap

□ tekenpotlood nr. 2

□ 70 foldermapjes

□ meetlat van 30 cm (niet uit ijzer)

□ 1 Stevige tekenmap (zie : p. 7)

□ 1 fijn zwart stiftje

□ 5 snelhechtstrookjes (zie, p.5)

□ 1 doos plakkaatverf

Iddink
□

Boeken bestellen voor 3 juli, via Iddink (uitleg, p. 6)

Algemeen materiaal (kan je waarschijnlijk thuis vinden, kopen hoeft niet)
□
□
□

Klein sluitbaar doosje
Vod
Schoendoos

Lichamelijke opvoeding
□

Kledij (zie : p.7)
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