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Campus Impuls
… een school met vertrouwen!
Campus Impuls is een vaste waarde in het onderwijs voor jongeren met ASS
(Autisme Spectrum Stoornis). Jongeren worden begeleid door een ervaren
team in een groene, rustgevende omgeving. Wij zorgen op onze school voor
duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid.

… een school met troeven!
Kleine klasgroepen met een duidelijke en voorspelbare werking, door
ondersteuning met visualisaties en planning.
Begeleiding voor elke individuele leerling. Boostklassen voor
leerlingen die er nood aan hebben, uitdagende oefeningen voor de
nieuwsgierigen die iets meer willen.
Dankzij de vakken ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren leren’, stromen de
leerlingen vlot door naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.
Hun succesverhalen bevestigen onze goede werking.
Opvoeden doen we samen. De ouders, het schoolteam, CLB, tal van
internaten… als partners werken we samen aan de beste toekomst
voor onze leerlingen.
Op school kijken we steeds vooruit: ICT, STEM, 3D-printen… Wie kiest
voor Campus Impuls, kiest voor de toekomst!

TALENT

Campus Impuls
… hier krijgt jouw talent de kans!
Jongeren komen de school binnen met een pak talenten en dromen. Ze
verdienen de kans om die te ontwikkelen en te realiseren. Wij helpen hen
daar graag bij.

Vrije keuze
Naast een brede waaier aan vakken, krijgen de leerlingen keuzevrijheid in
het lessenpakket. Enkele voorbeelden :
 Spaans

 Sport

 Bedrijfsbeheer

 STEM

 Koken

 Vrijwilligerswerk

 Digital arts

 ...

Boost
Leerlingen kunnen in samenspraak met het schoolteam elke week twee uren
aansluiten bij de ‘boostklas’. Hier krijgen ze de kans om individueel leerstof

in te halen, extra verduidelijking te krijgen voor een bepaald vak,… etc.

Workshops
Op Campus Impuls kan je tijdens de middagpauze een workshop naar
keuze volgen. Zo worden de vrijetijdsmomenten zinvol ingevuld. Een greep
uit ons aanbod: gitaarles, onze huisdieren verzorgen, programmeren,
lifestyle…

GROEIEN NAAR
ZELFSTANDIGHEID

Campus Impuls
… richtingen met toekomst!
Het studieaanbod op Campus Impuls biedt een stevige basis voor leerlingen
die verder studeren en sluit perfect aan bij de vraag van de arbeidsmarkt.
Om de troeven van leerlingen met ASS nog meer uit te spelen, staan ICT,

techniek, economie en wetenschap centraal.
Bovendien is Campus Impuls de enige OV4-school (type 9) in Vlaanderen
waar ‘sportwetenschappen’ wordt aangeboden!
A –Stroom

B-Stroom

1ste jaar

1A

1B

2de jaar

2A optie ‘Moderne Wetenschappen’
2A optie ‘Ondernemen & IT‘

2BVL

ASO

TSO

BSO

Economie
Humane wetenschappen
Wetenschappen
Economie
Humane wetenschappen
Wetenschappen

Ondernemen en IT
Techniek-wetenschappen

Office (kantoor)
Retail (verkoop)

Ondernemen & IT
Techniek-wetenschappen

Office (kantoor)
Retail (verkoop)

ASO

TSO

BSO

5e jaar

Economie – Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde
Sportwetenschappen

Ondernemen
IT & netwerken

Office (kantoor)
Retail (verkoop)

6e jaar

Economie – Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Wetenschappen - Wiskunde
Sportwetenschappen

Ondernemen
IT & netwerken

Office (kantoor)
Retail (verkoop)

3e jaar
4e jaar

Campus Impuls
… vlot bereikbaar!
Vlot bereikbaar
▪ Auto : dichtbij R4, E17 en E40

Oostakker

▪ De Lijn : meerdere haltes in de buurt
Campus
Impuls

▪ Individueel busvervoer
▪ Trein : Gent-Dampoort & Sint-Pieters
▪ Internaten in de buurt

Contactgegevens
▪ Christiaan Van der Heydenlaan 24b

Gent
Station Dampoort

▪ 9041 Oostakker
▪ tel. 09/251.23.05
▪ mail arne.lobbens@reynaertschool.be

Nieuwbouw
Vanaf het schooljaar 2018-2019 doen we onze intrede in gloednieuwe
gebouwen!
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