GO! SCHOOL VOOR BUITENGEWOON
SECUNDAIR ONDERWIJS OPLEIDINGSVORM 4 TYPE 9

Campus Impuls
OVERZICHT LESUREN
Hieronder het overzicht van lesuren op Campus Impuls. Afhankelijk van hun studierichting hebben
leerlingen 32, 34 of 36 lesuren. De tijdstippen zelf liggen vast, bv. 8u30 start de eerste les, 9u20 de
volgende, etc. Vanaf het 3e jaar krijgen sommigen leerlingen meer dan 32 uren per week. Dat betekent
ook dat die leerlingen ’s avonds de schoolbus niet kunnen nemen.
Deze richtlijn loopt samen met het gegeven dat in die 2e graad een grotere zelfstandigheid verwacht wordt
van leerlingen bij het nemen van vervoer en het gebruik van het busvervoer van school afgebouwd wordt
vanaf het 3e jaar.
De meeste klassen volgen eenzelfde patroon van lessen (zie: schema hieronder). Maar om onze lokalen
optimaal te gebruiken hebben, moeten we hier wel eens van afwijken. Dan krijgt een klas bijvoorbeeld op
vrijdag een uurtje langer les en op donderdag eentje minder. Allereerst lijsten we het standaard
lessenrooster op…

LESUREN CAMPUS IMPULS
TIJDSTIP

INVULLING

7u40 – 8.30u

(VOOR)OPVANG

8.30u – 9.20u

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

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

LUNCH 1e GRAAD

12.20u – 12.50u

LUNCH 2e + 3e GRAAD
WORKSHOPS

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

35*

*De leerlingen met 36 lesuren/week hebben op deze momenten een uurtje extra les.
°° De leerlingen met 34 lesuren/week hebben op deze momenten extra les.
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34 LESUREN - ONDERWIJSVERNIEUWING
3e JAAR – 34 LESUREN BIJ VELE RICHTINGEN
De leerlingen die in het 3e jaar een richting met een dubbele finaliteit / arbeidsmarktgerichte finaliteit
volgen, krijgen vanaf volgend schooljaar 34 lesuren per week. Dus niet langer 36 lesuren zoals “vroeger”
in TSO en BSO, dit is een wijziging in lijn met de onderwijsvernieuwing.
Het gaat over de richtingen:
•
•
•

Arbeidsmarktgericht: 3e jaar Organisatie en Logistiek, 3e jaar Elektriciteit
Dubbele finaliteit: 3e jaar Bedrijf en Organisatie, 3e jaar Biotechnieken
Doorstroom - domeingebonden: 3e jaar Technologische wetenschappen

Op dinsdag en donderdag krijgen deze dus les tot en met lesuur D (een extra uur in vergelijking met de
32-urenweek).
3e JAAR – DOORSTROOM ASO
Opgepast: leerlingen uit de doorstroomrichtingen ASO in het 3e jaar krijgen nog steeds 32 lesuren per
week zoals vroeger: Natuurwetenschappen, Economische Wetenschappen en Humane Wetenschappen.

4e, 5e en 6e jaar TSO/BSO
36 LESUREN
De leerlingen in het 4e, 5e en 6e jaar TSO/BSO hebben 36 lesuren in een weekrooster. Wij maken als
school die keuze niet en volgen hier het wettelijk aantal uren dat de Vlaamse overheid voor deze
richtingen oplegt.

AFWIJKINGEN UREN CAMPUS IMPULS
5 OFFICE - KANTOOR
In functie van stage krijgen de leerlingen van 5e jaar Office (kantoor) op woensdag ‘maar’ vier lesuren en
op donderdag tot en met lesuur E.

5 RETAIL - VERKOOP
In functie van stage krijgen de leerlingen van 5e jaar Retail (verkoop) op woensdag ‘maar’ vier lesuren en
op dinsdag tot en met lesuur E.
6ASO
Elke klasgroep binnen 6ASO heeft op vrijdag les tot 16u20 (lesuur D) ipv. 15u30. Dit wordt tijdens de
lesweek gecompenseerd met een les minder op maandag.
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