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Oostakker, 2018 

 
 
OUDERBRIEF SEPTEMBER 

 

 

Mevrouw  

Mijnheer  

Geachte ouder(s)  

Beste leerling(en) 

 

 

 

In september gaat het nieuwe schooljaar van start. Wij danken u oprecht voor het vertrouwen in onze 

school en verzekeren we u dat we ons het hele schooljaar zullen inspannen voor een degelijke observatie, 

begeleiding en studieoriëntering van uw zoon of dochter. 

 
 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

Arne Lobbens                               Marijke Eeckhout 
ALGEMEEN COÖRDINATOR CAMPUS IMPULS                                                           DIRECTEUR  REYNAERTSCHOOL 

 
 

Deze brief leest u ook op Smartschool 
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EERSTE SCHOOLWEEK 

 

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR – MAANDAG 3 SEPTEMBER 

Alle leerlingen worden maandag 3 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 krijgen de leerlingen een introductie in: 

 De algemene schoolwerking  
 Het sanctiebeleid 
 Smartschool  
 Lesverloop en lessenrooster 

 
Verder vinden ook de eerste lesmomenten plaats.  

 

SPORTDAG 3e graad – 7 SEPTEMBER 

De eerste schooldag krijgen de leerlingen hiervoor de nodige brieven mee. De andere graden volgen een 

week later. 

 

 

 

 

INFOAVOND 6 SEPTEMBER 

 

INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS VAN (NIEUWE) LEERLINGEN – DONDERDAG 6 SEPTEMBER 

Wij nodigen u van harte uit op de algemene informatieavond van donderdag 6 september. Deze start om 

18u30 in de polyvalente zaal. Daar zal u kunnen kennismaken met alle vakleerkrachten die uw zoon of 

dochter dit jaar onderwijzen alsook de begeleidende psycholoog/ orthopedagoog/ leerlingbegeleider. Het 

einduur wordt voorzien rond 20.30 uur.  

 

 

VAKUITSTAPPEN IN SEPTEMBER 

 

 

do. 06.09.2018  2e jaar   Biotoopstudie 

vr. 07.09.2018  5e en 6e jaar  Sportdag 

vr. 14.09.2018  1e , 2e , 3e en 4e jaar  Sportdag 

>> brieven verschijnen op Smartschool 
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NIEUW IN 2018-2019 

 

NIEUWE SCHOOLUREN 2018-2019 

We hebben onze schooluren aangepast om ze beter te laten aansluiten op die van het busvervoer. We 

starten tien minuten laten en beginnen ook op maandag om 8u30 (niet om 10u10 zoals vorig schooljaar). 

 

 Vooropvang 8u – 8u30   (speelplaats) 

 Voormiddag 8u30 tot 12u (pauze om 10 uur) 

 Lunchpauze 12u tot 12u20 

 Workshops 12u20 tot 12u50 

 Namiddag 12u50 tot 15u30 of 16u20 naargelang de studierichting 

(pauze om 14u20) 

 Avondopvang 15u30 of 16u10 naargelang de studierichting tot 17u00 (studiezaal) 

 

TIJDSTIP INVULLING Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8u – 8.30u OCHTEND-TOEZICHT 
     

8.30u – 9.20u LESUUR 1 1 8 15 19 26 

9.20u – 10.10u LESUUR 2 2 9 16 20 27 

10.10u – 10.20u OCHTENDPAUZE 
     

10.20u – 11.10u LESUUR 3 3 10 17 21 28 

11.10u – 12u LESUUR 4 4 11 18 22 29 

12u – 12.20u MIDDAGPAUZE 

WORKSHOPS 

  
35* 

  

12.20u – 12.50u 
    

12.50u – 13.40u LESUUR A 5 12  

 

23 30 

13.40u – 14.30u LESUUR B 6 13 24 31 

14.30u – 14.40u NAMIDDAGPAUZE 
    

14.40u – 15.30u LESUUR C 7 14 25 32 

15.30u – 16.20u LESUUR D 
 

33* 34* 36* 

16.20u – 17.00u AVONDSTUDIE 
    

*Het aantal lesuren hangt af van de gekozen richting 

 

 

 

NIEUWE LOCATIE 2018-2019 

We verhuizen in de vakantieperiode naar onze nieuwbouw.  

Nieuw adres: Wolfputstraat 42, 9041 Oostakker  

 

PARKING NIEUWBOUW – SPORTHAL WOLFPUT 

De officiële ingang van Campus Impuls Oostakker is gelegen langs de WOLFPUTSTRAAT 42 (nieuw adres), 

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

 Voorbij de poort gaan (brom)fietsers te voet 

 Er wordt NIET gerookt op het domein 
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De oprijlaan is te nauw om autoverkeer toe te laten, bovendien stoppen de schoolbussen er. We vragen 

uitdrukkelijk dat ouders/leerlingen die met de auto komen de parking voor de sporthal (Wolfputstraat 92) 

gebruiken als “kiss and ride”.  

 

 

 

ENKELE OPMERKINGEN 

 

SCHOOLAGENDA  

Mogen we u beleefd 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 speciale formulieren die door de behandelende geneesheer dienen te worden ingevuld. 

 

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 2018-2019 

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

september op Smartschool worden geplaatst. De belangrijkste data staan bovendien in de papieren 

agenda. 


