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BEZOEK AAN DE SCHOOL - 30 AUGUSTUS (13u – 16u) 

 

We willen alle leerlingen en ouders de kans bieden om nog voor de eerste schooldag een bezoek te 

brengen aan Campus Impuls.  

 

Op vrijdag 30 augustus kan iedereen tussen 13u en 16u onze school bezoeken. Een ideaal moment om de 

mappen en het schoolgerei netjes in klas te plaatsen.  

 

EERSTE SCHOOLDAG 

 

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR – MAANDAG 2 SEPTEMBER 

Alle leerlingen worden maandag 2 september op de speelplaats van de nieuwe campus verwacht. Om 

deze eerste schooldag vlot te laten verlopen laten we de leerlingen per jaar op school aankomen. De 

eerste schooldag eindigt voor alle leerlingen om 15u30.  

 

De volgende starturen gelden:  

 1ste jaar 8u30 – 15u30 

 2de jaar 9u20 – 15u30 

 3de jaar 10u20 – 15u30 

 4de jaar 11u10 – 15u30 

 5de jaar 11u10 – 15u30  

 6de jaar 11u10 – 15u30

 

 

Tijdens deze eerste schooldag maken de leerlingen kennis met de school en de vele leerlingen. We geven 

die eerste dag informatie mee zodat de start op school voor iedereen heel duidelijk is: 
 

 de algemene schoolwerking; 

 de afspraken op school; 

 Smartschool & wifi op school; 

 lesverloop en lessenrooster; 

 kennismaking met de leerkrachten en het zorgteam; 

Verder vinden ook de eerste lesmomenten plaats. 

 

 

PARKING NIEUWBOUW – SPORTHAL WOLFPUT 

De officiële ingang van Campus Impuls Oostakker is gelegen langs de WOLFPUTSTRAAT 42, naast het 

internaat De Koekoek. Dit is de ingang voor voetgangers en fietsers: 

 Voorbij de eerste poort gaan (brom)fietsers te voet 

 Er wordt NIET gerookt op het domein 

 Auto’s NIET toegelaten! 
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De oprijlaan is te nauw om autoverkeer toe te laten. We vragen uitdrukkelijk dat ouders/leerlingen die 

met de auto komen de parking voor de sporthal (Wolfputstraat 92) gebruiken als “kiss & ride”.  

 

 

 

 

ENKELE OPMERKINGEN 

 

SCHOOLAGENDA  

Mogen we u verzoeken zelf geen schoolagenda aan te schaffen.  Wij werken met een agenda via 

Smartschool, aangevuld met een Smartagenda (papieren versie) die door ons aan alle leerlingen zal 

bezorgd worden.  

 

MIDDAGMAAL  

De leerlingen brengen hun eigen boterhammen en waterflesje(s) mee naar school.  
 

VERZEKERING  

Elk ongeval op school, op weg van of naar school/huis, moet binnen 48 uur via het leerlingensecretariaat 

van de school aan de verzekeringsmaatschappij (Ethias) worden aangegeven. De school beschikt hiervoor 

over de nodige formulieren. 

 

CONTACT OUDERS - SCHOOL  

Op geregelde tijden organiseert de school gesprekken en oudercontacten waarbij u met de coördinatoren, 

het paramedisch team, de leerlingbegeleiders, de vakleerkrachten en het CLB de schoolvorderingen van 

uw kind kan bespreken.  

Wij wensen echter te benadrukken dat u ook op een ander ogenblik telefonisch of persoonlijk met de 

school contact kan opnemen. In de eerste plaats vragen we u om contact op te nemen met de 

verantwoordelijke psycholoog of orthopedagoog.  

 

SMARTSCHOOL 

Ook dit schooljaar gaan we opnieuw van start met het digitaal communicatiekanaal ‘Smartschool’. Op de 

geplande informatieavond kunt u de volledige werking en uitleg krijgen van onze ICT-verantwoordelijken, 

alsook een login voor nieuwe leerlingen/ouders.  

Onze communicatie gebeurt hoofdzakelijk via dit kanaal en natuurlijk via mail met ons zorgteam.  

 

KALENDER SCHOOLJAAR 2019-2020 

De jaarkalender (met vermelding van de items die voor u van belang zijn) zal de eerste maandag van 

september op Smartschool worden geplaatst.  


