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Campus Impuls
OUDERBRIEF OPSTART

DRONGEN, september 2021
Geachte ouder(s)
Beste leerling(en)

In september gaat het nieuwe schooljaar van start. Zowel op onze campus in Drongen als Oostakker
heten we iedereen welkom. We verwachten in september 300 jongeren op onze school. Dit maakt het
mogelijk voor onze school om een breed en interessant aanbod van richtingen op te stellen. In 20212022 groeit onze school verder: een 2e jaar A-stroom in Drongen, een 4e jaar Elektrische Installaties en
een 6e jaar Handel in Oostakker.
Voor veel leerlingen wordt het een nieuwe stap, anderen kennen de school ondertussen al. In deze brief
geven we info mee om die opstart in september zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Wij danken u nu al voor het vertrouwen in onze school en verzekeren u dat we ons zullen inspannen om
van Impuls dé plaats te maken waar uw kind kan openbloeien.
We hebben echter met z’n allen een bizar coronajaar achter de rug en kijken uit naar een stabiel
schooljaar.

Met de meeste hoogachting en tot op 1 september,

Marijke Eeckhout

Arne Lobbens

DIRECTEUR

ADJUNCT-DIRECTEUR

Campus Impuls OV4 Type 9
Wolfputstraat 42
9041 OOSTAKKER
site www.campusimpuls.be

1

JUNI - JULI
Om een schooljaar goed voor te bereiden, plaatsen we alle noodzakelijk informatie online op onze
website. Eén overzichtsblad met alle info over het bestellen van boeken, de studieregeling, etc.
Surf dus tijdig naar www.campusimpuls.be .
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AUGUSTUS
MOGELIJKHEID TOT AFGEVEN BOEKEN OP SCHOOL
30 AUGUSTUS 2021 (13u – 16u)
Vaak moeten leerlingen de eerste schooldag tal van dozen of boeken ‘meesleuren’ naar school. We
weten ook dat veel leerlingen graag vooraf hun klas eens willen zien.

Het is mogelijk om op maandag 30 augustus tussen 13u en 16u de boeken af te geven in klas, maar dit is
geen verplichting. Het vooraf afgeven van boeken is zeker handig voor leerlingen die bijvoorbeeld met
het openbaar vervoer of schoolvervoer komen en tal van mappen en boeken moeten dragen op een
eerste schooldag.

We kunnen jullie ontvangen in Drongen tussen 13u en 16u;

1e en 2e graad – eigen klas
De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar hebben een eigen klaslokaal en kunnen op 30 augustus de boeken
in de kast plaatsen.
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SEPTEMBER
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
WOENSDAG 1 SEPTEMBER
De leerlingen worden woensdag 1 september op school verwacht. We laten de leerlingen van de eerste
graad later komen zodat ze in een rustige setting toekomen. De eerste schooldag(en) zijn onze
schoolbussen vaak later omdat het voor iedereen nieuw is. Door wat later te starten, bouwen we enige
marge in.

Uren eerste schooldag - leerlingen 1e graad
▪

Deze starten om 9u en hebben les tot 12u (zowel in Drongen als Oostakker). We starten pas
officieel om 9u maar zijn reeds om 7u45 present op de speelplaats voor de vroege vogels. We
houden rekening met enige marge omdat de schoolbussen bij de opstart vaak te laat zijn. Dus…
geen paniek als de bus wat later komt!

▪

De eerste graad eindigt de eerste schooldag om 12u.

>> Info met schooluren staat in een aparte ouderbrief online

Hoe ziet de eerste schooldag eruit?
Onze leerlingen maken ‘s morgens kennis met hun titularis, hulptitularis en het zorgteam. Samen
verkennen ze de school en ontmoeten ze hun klasgenoten. In hun eigen klaslokaal starten ze het
schooljaar op; het lessenrooster, Smartschool,… dit alles in een rustige sfeer.
Om hen de eerste schooldag niet te overladen met allerlei informatie, spreiden we de
informatieoverdracht doorheen de eerste week. Te veel info op één moment is ook niet goed.

De schoolbus
Een nieuw schooljaar, nieuwe busroutes,… ervaring leert ons dat dit de eerste dage qua timing stroef
loopt. De leerlingen die op woensdag de schoolbus nemen, laten we om 11u50 reeds verzamelen voor
de speelplaats zodat we iedereen rustig en tijdig op de juiste bus krijgen.

Auto’s niet op schooldomein!
Gemotoriseerd vervoer is niet toegelaten op het schooldomein.
Drongen
In Drongen kan je niet oprijden op het domein. De straat is echter zeer rustig en het is perfect haalbaar
om in de nabijheid uw kind te laten uitstappen en te voet naar school te stappen.
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COLLECTIEF BUSVERVOER

Een nieuw schooljaar betekent ook dat er een nieuwe reeks buslijnen voor
het collectief busvervoer in gebruik worden genomen. Dit loopt de eerste
dagen altijd stroef. Panikeer dus niet als de bus wat later komt, iedereen
moet de eerste dagen z’n weg vinden.

De leerlingen die het collectief busvervoer nemen, krijgen eind augustus van het zorgteam te horen
wanneer de bus langskomt en welke bus het wordt. Het heeft geen zin om elke dag te telefoneren om
deze info. We krijgen dit meestal pas via De Lijn eind augustus en geven dit daarna zo snel mogelijk
door.
>> De leerlingen die de schoolbus nemen, krijgen de meest actuele info.

OPGEPAST!
Wie normaal gezien op woensdag de schoolbus neemt, maar de 1e schooldag uitzonderlijk met de auto
komt, MOET het zorgteam een week vooraf verwittigen zodat we onze lijsten kunnen aanpassen.
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INFORMATIEAVONDEN

We voorzien elk jaar in september infomomenten om ouders wegwijs te
maken op onze school. De titularis en hulptitularis vervullen deze rol steeds
vol enthousiasme en geven ouders inzicht in onze manier van werken met
toetsenplanning, digitale agenda en nog veel meer. Sommige leerlingen
hebben een eindonderzoeksopdracht of een GIP te vervolledigen, dus ook die
informatie geven we graag mee.

Infomoment ouders – Campus Drongen
1e en 2e leerjaar Drongen
▪

Dinsdag 14 september – infomoment in Drongen (19u – 20u30)
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ALGEMENE INFO
LOGIN SMARTSCHOOL
We geven de eerste schooldag een login mee aan de nieuwe leerlingen zodat ze op Smartschool
kunnen. De logins voor ouders worden in de eerste week ook meegedeeld opdat jullie als ouder snel
een zicht krijgen op onze werking. In afwachting hiervan plaatsen we de nuttige info voor 1 september
op onze website, www.campusimpuls.be .

CONTACTMOMENTEN DIT SCHOOLJAAR
We zetten in op stevige contactmomenten. Natuurlijk is communicatie mogelijk via mail/telefoon maar
hieronder geven we alvast enkele mogelijke oudercontacten mee. Ze zijn niet verplichtend, vaak werken
we met momenten ‘op vraag’. Ook voor onze leerlingen voorzien we leerlingencontacten.
Het voorbij jaar hebben we vaak digitaal overlegd. Enkele ouders hebben dit onder de knie en verkiezen
een digitale manier van overleg om bijvoorbeeld een verplaatsing te voorkomen. We stellen ons soepel
op en zetten vaak op beide mogelijkheden: fysiek of digitaal.

▪ dinsdag 9.11

Oudercontacten op vraag van de klassenraad
Alleen als dit nodig is, neemt de school vooraf contact op voor een afspraak.

▪ vrijdag 24.12

Leerlingencontact – de leerlingen krijgen de kans tot digitaal overleg.

▪ donderdag 13.01 Oudercontacten - bespreking resultaten eerste trimester
▪ woensdag 29.06 Oudercontacten – slotbespreking
▪ donderdag 30.06 Leerlingencontact – de leerlingen krijgen de kans tot digitaal overleg.
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JAARKALENDER
Op het voorblad van Smartschool, kan je als ouder onze
jaarkalender zien.
Voor de leerlingen uit de even jaren staat er een meerdaagse op de
planning, na de paasvakantie.
>> kalender, zie Smartschool (in augustus)

GROEIPAKKET OP SCHOOL

De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die werd
uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Krijgt je kind
een groeipakket, dan ontvang je de schooltoeslag automatisch
tussen september en december als je er recht op hebt.
>> https://groeipakket.be
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ONZE ZORGTEAMS

Zorg is een topprioriteit op Campus Impuls. We zetten in 2021-2022 dan ook hoog in; we versterken
onze leerkrachten in de klas én maken ons zorgaanbod breder. Onze zorgteams zijn op en top
professionals die samen met de leerkrachten het verschil maken.
Onze teams zijn bereikbaar op tal van wijzes. Tegen september staan de meest recente gegevens op
onze website, www.campusimpuls.be .

Bereikbaar ≠ steeds beschikbaar
Deze gedreven zorgteams hebben tijdens de schooluren tijd en ruimte nodig om met de jongeren aan
de slag te gaan. We merken de laatste jaren dat sommige ouders – uit goede bedoeling – op elk moment
van de dag verwachten dat onze zorgteam telefonisch kunnen overleggen… of een mail binnen het
kwartier beantwoorden. We vragen om rekening te houden dat we voor 32 leerlingen één zorgteam van
twee personen hebben en dat dit een vrij intensieve job is.
Vragen om elke dag een volledig verslag te schrijven of een uur aan de lijn te hangen, is gewoon niet
mogelijk. Dit zou ten koste gaan van onze kwaliteit aan zorg. We roepen op om – waar mogelijk –
nuttige vragen via mail/Smartschool tot hen te richten zodat ze dit op een gepland moment kunnen
beantwoorden.
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AFWEZIGHEDEN MELDEN

Afwezigheden worden voor aanvang van de lesdag aan het onthaal gemeld (contactgegevens staan op
de website).
Wanneer meerdere ouders om 8u op hetzelfde moment een afwezigheid van hun kind melden, wordt
het echter ontzettend druk aan ons onthaal. Er is gelukkig een alternatief…

Online meldpunt?
Je kan gebruik maken van ons online meldpunt. Klik op Smartschool
in de rechtermenubalk op dit icoon en vul de nodige gegevens in.

Voordelen van online melden
We roepen op om maximaal gebruik te maken van dit online meldpunt. Dit is een uiterst efficiënt
systeem waarbij het onthaal en het betreffende zorgteam onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
Bij leerlingen die de schoolbus nemen, krijgt onze buscoördinator ook een seintje.

BEZOEKEN TIJDENS DE SCHOOLUREN
We vragen om ruim vooraf een afspraak te maken indien u iemand van directie, zorgteam of
lerarenkorps fysiek wenst te spreken. Ouders wachten aan het onthaal tot iemand hen komt halen.
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MAALTIJDEN & MIDDAGPAUZE

Maaltijden 12u – 12u50
Er wordt op onze school altijd in twee shifts gegeten. Tijdens de eerste maaltijdshift eten de leerlingen
van de eerste graad. Om drukte in de refter te voorkomen, zullen de leerlingen van het eerste jaar in
klas eten en die van het tweede jaar in de refter. Bij mooi weer eten we bij voorkeur buiten, een pak
gezonder!
Tijdens de tweede shift eten de leerlingen uit de 2e en 3e graad per klasgroep in de refter… of buiten.
Leerlingen die toestemming hebben van hun ouders kunnen in code geel buiten de schoolmuren eten
als ze zestien jaar zijn en/of in het vierde jaar zitten.

De uitleg over de workshops volgt de eerste schooldagen.

SPORTDAGEN
We organiseren in september enkele sportdagen om de sportieve geest optimaal te houden. Dit zijn de
data, in de aparte ouderbrieven staan verdere details.
•

17 september 2021 - 1e graad Drongen - Brielmeersen Deinze
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MAATREGELEN CORONA
De bestrijding van het coronavirus gaat de goede weg op maar is nog niet voorbij. Dankzij de goede
vaccinatiecampagne en de bereidwilligheid bij onze jongeren, kunnen we veiliger starten dan een jaar
geleden. Een pluim!
Er gelden nog steeds enkele duidelijke afspraken in het gebouw. De situatie is minder streng dan tijdens
het voorbije schooljaar, dus het wordt opnieuw even aanpassen. Echter, deze keer vallen er tal van
regels weg. Het wordt eenvoudiger.
We duiden alles op de eerste schooldag maar geven nu reeds enkele krijtlijnen mee. De details en
pictogrammen worden op Smartschool en in het schoolgebouw verspreid.

VOLTIJDS ONDERWIJS
We starten in september met voltijds onderwijs op school, dus geen digitale dagen of
afstandsonderwijs.

MONDMASKER
Belangrijk voor 1 september: elke leerling neemt een eigen mondmasker mee naar school.
Een leerling mag uiteraard altijd een masker dragen als die dat wenst, maar er zijn momenten waarop
het masker MOET gedragen worden en er zijn momenten waarop het af mag.
Hier mag het af:
-

In de klas als de leerling aan de eigen bank neerzit op een stoel;
Op de speelplaats en buiten indien je voldoende afstand kan houden met anderen;
Tijdens het sporten;
Bij de maaltijd;

Hier moet het altijd aan:
-

Op de (school)bus;
Als je je binnen verplaatst;
Als je buiten onvoldoende afstand (1,5m) kan houden van elkaar;

OUDERS EN BEZOEKERS
Bezoek gebeurt op afspraak. Elke bezoeker of ouder draagt op het schooldomein altijd een
mondmasker, ook al zitten deze neer.

HANDHYGIËNE
De handhygiëne blijft behouden bij het betreden van het gebouw.
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VENTILATIE
Voorzie voldoende warme kledij, we zetten immers volop in op ventilatie van de lokalen en zullen dus
vaak de ramen openen.

CIRCULATIEPLAN
Het circulatieplan is niet meer van toepassing op school, dus enkele klasgroepen nemen bij aanvang een
andere toegang tot de school.
Alle ouders en leerlingen die te laat zijn, melden zich aan bij het onthaal en nemen geen andere ingang.

FIJNE START OP
CAMPUS IMPULS
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