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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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Rekentoestel 
 

 

 

Grafisch rekentoestel  

▪ Texas Instruments (TI 84 plus) 
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Materiaal in locker 

Leerlingen in de derde graad hebben geen eigen klas, maar wel een eigen locker waarin ze spullen 

kunnen opbergen. Afhankelijk van hun lessenrooster en benodigdheden, hebben ze bepaalde spullen 

in klas of in hun locker liggen. 

 

 

DE PENNENZAK 

 

▪ Balpennen: blauw, groen, rood, zwart 

▪ Markeerstiften: roze, geel, oranje, blauw, groen 

▪ Potlood 

▪ Witte gom 

▪ Slijper met reservoir 

 

 

 

DE BOEKENTAS / LOCKER 

 

▪ Planningsagenda (krijgen de leerlingen de eerste lesdag) 

▪ 2 blauwe dikke ringmappen die dienen als heen-en weermap 

▪ Cursusblok commercieel geruit (lange ruitjes) 

▪ Schaar 

▪ Geodriehoek 

▪ Passer  

▪ Meetlat van 30 cm  (niet in ijzer!) 

▪ 50 Plastic foldermapjes 
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ORGANISATIEVORM 

 

HEEN EN WEER 

In de 1e en 2e graad  plaatsen leerlingen hun cursussen in mappen, in klas. In de 3e graad zetten we 

een nieuwe stap richting zelfstandig organiseren. De leerlingen hebben geen ‘vast’ lokaal, dus 

verhuizen ze vaak van locatie. Materiaal in klas bewaren heeft dus geen zin.  

▪ Uitgangspunt: leerlingen houden hun werkboeken/invulboeken thuis. 

▪ In hun boekentas zitten twee mappen als ‘heen –en-weermap’. 

▪ In deze heen-en-weermap vullen leerlingen per periode de nodige onderdelen aan die ze 

nodig hebben in klas. De mappen omvatten dus meerdere vakken, die met een 

foldermapje van elkaar gescheiden worden. 

▪ Bij aanvang van het schooljaar: neem van elk vak de eerste 50 bladzijden mee. Dan heb je 

zeker voldoende voor de eerste lessen, de vakleerkracht zal meegeven tot welk onderdeel 

leerstof noodzakelijk is. 

▪ Handboeken kunnen in hun locker op school bewaard worden. 
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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. De schoolcode staat op onze website, www.campusimpuls.be . 

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.  

http://www.iddink.be/
http://www.campusimpuls.be/


 7 

Ecologie 

In het razend interessante vak ‘eccologie’ gaan we vaak op excursies. Het is noodzakelijk om volgende 

materialen bij te hebben: 

▪ A5 schriftje (voor registratie van natuurwaarnemingen) 

▪ 20 dikke A3 tekenbladen + kaft (voor aanmaak herbarium) 

▪ een loupe met vergrotingsfactor x 10 

▪ blanco tekenpapier (kan printpapier zijn) 

▪ grijs tekenpotlood met een gemiddelde hardheid (HB of 2H) 

▪ brede ringmap om losse cursusdelen in te steken 

 

 

 

Lichamelijke Opvoeding 

Voor lichamelijke opvoeding verplichten we geen t-shirt van school, je kan er wel een kopen. We 

vragen gewoon om het onderstaande mee te nemen, afhankelijk van het weertype: 

  

Bij goed weer 

▪ 1 short 

▪ 1 blauw t-shirt 

▪ 1 paar sportschoenen 

▪ 1 fluovestje 

Bij slecht weer 

▪ 1 trainingsbroek 

▪ 1 blauw t-shirt 

▪ 1 paar sportschoenen 

▪ 1 fluovestje 

 

Bij zwemmen 

▪ 1 grote handdoek 

▪ 1 kleine handdoek 

▪ 1 zwembroek/zwempak 

▪ 1 badmuts 

▪ 1 fluovestje 



 8 

Boodschappenlijst  

Op onderstaande lijst krijgt u een duidelijk overzicht van de zaken die moeten aangekocht of 

verzameld worden. 

 

Grafisch rekentoestel  

□ Texas Instruments-84 plus, zie: p3.  (in multimediazaak of online) 
 

 

Materiaalaankopen 

□ Balpennen: blauw, groen, rood, zwart 

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

□ Potlood 

□ Witte gom 

□ Slijper met reservoir 

□ Lijmstift 

□ Schaar 

□ Set fijne kleurpotloden 

□ meetlat van 30 cm (niet uit ijzer) 

□ geodriehoek 

□ passer 

□ Cursusblok commercieel geruit (lange ruitjes) 

□ 2 dikke blauwe ringmappen 

□ Een willekeurige dikke ringmap 

□ 50 foldermapjes  

□ Curverbox 

□ A5-schriftje 

□ 20 dikke A3 tekenbladen + kaft  

□ een loupe met vergrotingsfactor x 10 

□ blanco tekenpapier 

□ grijs tekenpotlood (HB of 2H) 

 

 

Iddink  

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

 

Lichamelijke opvoeding  

□ Kledij (zie : p.7) 
 

 


