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“Rustgevende en groene 
omgeving”  



VOOR JONGEREN MET AUTISME 
 

Campus Impuls is een vaste waarde in het onderwijs voor jongeren met 

ASS (Autisme Spectrum Stoornis).  

We begeleiden onze jongeren met een ervaren team in een groene, 

rustgevende omgeving. Wij zorgen op Campus Impuls voor duidelijkheid 

en voorspelbaarheid. 

Een keuze voor Campus Impuls is een veilige keuze.  

 

Directeur Marijke Eeckhout 

—— 

ZORG 

TALENT 

ZELFSTANDIGHEID 

—— 



“Hier kan je ontdekken 
waar je goed in bent!”  



AANBOD 1
e
 GRAAD 

 

 

In onze  talentgerichte eerste graad krijgen leerlingen de kans om beetje 

bij beetje hun interesses, talenten en mogelijkheden te ontdekken en te 

ontplooien.   

 

De leerlingen maken er kennis met een breed aanbod van vakken.  

In het eerste jaar voorzien we wekelijks een klasuur waarin ruimte is voor 

‘leren leren’ en groepsvorming. We ondersteunen hen met een plannings-

agenda, Smartschool, tablets, mappen met een vaste kleur...  

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen in die eerste graad bewust leren 

kiezen en hierbij een ruim aanbod krijgen. We richten als school keuze-

modules in. Leerlingen mogen twee lesuren per week kiezen uit een ruim 

aanbod.  
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AANBOD 2
e 
en 3

e
 GRAAD 

In de 2e en 3e graad worden de richtingen specifieker. Het studieaanbod 

op Campus Impuls biedt een stevige basis voor leerlingen die verder stu-

deren en sluit aan bij de vraag van de arbeidsmarkt.  

 

Om de troeven van onze leerlingen nog meer uit te spelen, staan ICT, 

techniek, economie en wetenschappen centraal in ons aanbod. 
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“Ik leerde mijn eerste 
gitaarakkoorden op 
Campus Impuls!”  



TALENT 
 

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. 

 

KEUZEMODULES 

Naast een brede waaier aan vakken, krijgen de leerlingen keuzevrijheid in 

het lessenpakket.  Twee lesuren per week krijgen de jongeren 

‘keuzemodules’ waarin ze uitgedaagd worden om hun talenten en 

interesses te ontdekken en te ontplooien. 

 

 

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…  

STEM 

SPAANS 3D-PRINTEN 

VOEDING 

MUZIEKCULTUUR 

DUITS 

OPSTROOM SPORT ... 



“Ik gebruik in mijn 
verdere studies nog 

steeds enkele tools van 
Campus Impuls.” 



ZORG 
 

Jongeren komen op Campus Impuls in een zorgzame omgeving terecht.  

Onze school beschikt over een professioneel zorgteam dat leerlingen 

extra ondersteuning biedt , zowel op sociaal-emotioneel vlak als op 

cognitief vlak. 

Elke leerling wordt toegewezen aan een orthopedagoog of psycholoog. 

Zo heeft elk kind een vertrouwenspersoon waarop hij of zij kan 

rekenen. Deze orthopedagogen en psychologen verzorgen ook een 

groot deel van de communicatie tussen de ouders en de school. Het feit 

dat we deze communicatie centraliseren bij enkele personen, geeft ons 

de kans om een duidelijk zorgbeleid op te stellen voor elke individuele 

leerling. 

Elke graad heeft bovendien een leerlingbegeleider die zich concentreert 

op cognitieve ondersteuning: studietechnieken, examenplanning, 

boost, keuze van richting, etc.  

Boost 

Leerlingen kunnen in samenspraak met het schoolteam elke 

week twee uren aansluiten bij de ‘boostklas’. Hier krijgen ze de 

kans om leerstof uit te diepen, te verbreden, extra ver-

duidelijking te krijgen voor een bepaald vak,… etc. 



CAMPUS IMPULS 

… vlot bereikbaar 
 

Vlot bereikbaar 

▪ Auto : dichtbij R4, E17 en E40 

▪ De Lijn : meerdere haltes in de buurt 

▪ Collectief busvervoer 

▪ Trein : Gent-Dampoort & Sint-Pieters 

▪ Samenwerking met nabije internaten  
 

 
 

 

Contact 

▪ Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker 

▪ tel.  09/251.23.02 (onthaal) 

▪ mail   arne.lobbens@reynaertschool.be (coordinator OV4) 

  marijke.eeckhout@reynaertschool.be (directeur) 
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Oostakker 

Gent  
Station Dampoort 


