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1 graad
In onze talentgerichte eerste graad krijgen leerlingen de kans om beetje bij beetje hun interesses,
talenten en mogelijkheden te ontdekken.
De leerlingen maken kennis met een breed aanbod van vakken.
In het eerste jaar voorzien we wekelijks een klasuur waarin
ruimte is voor ‘leren leren’ en staat ‘zorg’ centraal.
We ondersteunen de leerlingen met een planningsagenda,
Smartschool, tablets, een mappenstructuur… en helpen hen zo
op weg in het secundair onderwijs.

Campus Impuls OV4 Type 9
Wolfputstraat 42
9041 OOSTAKKER
tel 09 251 23 05
site www.campusimpuls.be

1A

32 lesuren per week
Arts

2

Geschiedenis

1

Keuzemodules / boost*

2

Leren leren*

1

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Moderne Talen

6
Engels

2

Frans*

3+1

Nederlands

4

Sociale vaardigheden
Rots & Water
STEM

2

Wiskunde*

5
4+1

Leren leren in klas
Samen met hun titularis overlopen de
leerlingen de weekplanning, de orde in klas
én verdiepen ze zich in de wereld van ‘leren
leren’ en ‘leren kiezen’.

Sociale vaardigheden
Dit is een thematische lessenreeks over
burgerschapszin, omgaan met anderen,
sociale media. Sociale vaardigheden
omvat een training in ‘Rots en Water’
waarmee we onze jongeren een taal
geven om sterk in de wereld te staan.

STEM
Een topteam van STEM-leerkrachten slaat de handen
in elkaar: in tal van projecten en interessante lessen
wordt de leerstof van aardrijkskunde,
natuurwetenschappen en techniek in ‘STEM’
aangeboden.

*Onze eigen keuze
Elke school mag vijf lesuren uit het pakket zelf invullen en besteden aan differentiatie. Op Campus
Impuls vullen we dit zo in:
Differentiatie in klas
Echte differentiatie verdient een extra paar handen! Samen met een co-teacher geven we tijdens
wiskunde én Frans extra ondersteuning. We werken er met ‘niveaugroepen’: zo bieden we
klasoverschrijdend een duwtje in de rug voor de ene leerling, een uitdaging voor de andere.
Keuzemodules
In onze eerste graad staat het ontdekken van talenten centraal. Bij aanvang van het schooljaar
proeven de leerlingen kort van alle opties en maken dan een keuze voor het volledige schooljaar.
Het aanbod van keuzemodules is zeer omvangrijk. We willen leerlingen aanmoedigen om bewust
keuzes te maken zodat ze kunnen ontdekken waar hun talenten liggen.
… of de boostklas
Als een leerling een extra duwtje nodig heeft, stuurt de klassenraad aan om ‘boost’ te volgen in
plaats van een keuzemodule. Tijdens de twee lesuren ‘boost’ werken we leerstofachterstand weg,
geven we verduidelijking, studietechnieken, etc.

1B, 1PROJECT!
32 lesuren per week
1Project!*

15

Leren Leren

1

Sociale vaardigheden
Rots&Water
Techniek

2

Keuzemodules / boost*

2

Levensbeschouwing

2

Beweging en gezondheid

2

Moderne Talen

4

4

Engels

2

Frans

2

1Project!
Onze 1B wordt ingericht als een warm nest, een
klas waarin leerlingen kunnen groeien. We starten
op maandag met een klasmoment en hechten
veel aandacht aan individuele begeleiding. De
klasleerkracht is er coach en we maken zinvol
gebruik van co-teaching in alle vakken.
We bieden onze leerstof projectmatig aan en
behandelen in 1Project! volgende inhouden:
▪ Artistieke vorming
▪ Burgerschapszin
▪ Coachingsgesprekken
▪ Project Algemene Vakken

Werken in niveaugroepen
Leerlingen houden er vaak een ander tempo op na. Ze hebben verschillende interesses en
mogelijkheden. We werken met behulp van een co-teacher vaak in ‘niveaugroepen’. Zo krijgen
sommige leerlingen een uitdagende oefening en anderen extra instructie. Leerlingen leren ook om
zichzelf in te schatten en krijgen de kans om hierin te groeien.

Een keuze voor een module (2u)
In onze eerste graad staat het ontdekken van talenten centraal. Bij aanvang van het schooljaar
proeven de leerlingen kort van alle opties en maken dan een keuze voor het volledige schooljaar. Het
aanbod van keuzemodules is zeer omvangrijk. We willen leerlingen aanmoedigen om bewust keuzes
te maken zodat ze kunnen ontdekken waar hun talenten liggen.

… of de boostklas
Als een leerling een extra duwtje nodig heeft, stuurt de klassenraad aan om ‘boost’ te volgen in
plaats van een keuzemodule. Tijdens de twee lesuren ‘boost’ werken we leerstofachterstand
weg, geven we verduidelijking, studietechnieken, etc.

2A
Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn
STEM-wetenschappen
2A met basisopties
De leerlingen krijgen in 2A dezelfde basisvorming. We werken met sterke vakken en plaatsen ook
hier STEM op onze agenda. Wekelijks krijgen leerlingen twee lesuren ‘module’ waarin ze hun
talenten leren ontdekken.
Belangrijk is de keuze voor de ‘basisoptie’ in 2A. In de basisoptie van vijf lesuren verdiepen leerlingen
zich verder in de optie die ze verkiezen. Op Campus Impuls bieden we drie verschillende basisopties
aan:
Basisopties
De leerlingen kiezen in 2A uit volgende drie
mogelijkheden:
▪ Economie & organisatie
▪ Mens en maatschappij
▪ STEM-wetenschappen

Lessentabel

32 lesuren per week
Basisopties

5

Geschiedenis

2

Keuzemodules

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding en gezondheid

2

Moderne Talen

5
Engels

2

Frans*

3

Nederlands

4

Economische en financiële geletterdheid

1

Sociale vaardigheden

1

STEM

4

Wiskunde*

4

Sociale vaardigheden
Dit is een thematische lessenreeks over
burgerschapszin, omgaan met anderen, sociale
media en de ‘basics’ over ICT en economie.
Sociale vaardigheden omvat een
training in ‘Rots en Water’
waarmee we onze jongeren een
taal geven om sterk in de wereld
te staan.

STEM
In tal van projecten en interessante lessen wordt de
leerstof van aardrijkskunde, natuurwetenschappen
en techniek in ‘STEM’ aangeboden.

*Een extra duwtje bij Frans en wiskunde
Echte differentiatie verdient een extra paar handen! Samen met een co-teacher geven we tijdens
wiskunde én Frans gerichte ondersteuning We werken met ‘niveaugroepen’: zo bieden we standaard
een duwtje in de rug voor de ene leerling, een uitdaging voor de andere.

2B, PROJECT!²
Economie & Organisatie
STEM-technieken

In 2B wordt verder gebouwd op het projectmatig werk van 1B. Project² is dé naam voor onze aanpak.
Naast de algemene vorming, proeven leerlingen er van twee basisopties; ze krijgen vijf lesuren
‘STEM-technieken’ én vijf lesuren ‘Economie & organisatie’ op Impuls. Na dit schooljaar kunnen ze
dan een keuze maken voor één van onze beroepsopleidingen; elektriciteit, kantoor of erkoop.

Lessentabel

32 lesuren per week
Basisopties

10
STEM-technieken

5

Economie & organisatie

5

Keuzemodules 1e graad

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding en gezondheid

2

Moderne Talen

3
Engels

2

Frans

1

Project²

11

Techniek

2

Project²
In PROJECT² gaan onze leerkrachten projectgewijs
aan de slag en integreren er de leerstof van:
▪ Nederlands
▪ Project Algemene Vorming
▪ Sociale vaardigheden
▪ Burgerschap
▪ Coachingsgesprekken
In 2B verruimen leerlingen hun blik en behandelen
ook de ‘grote onderwerpen’.
Actualiteit, klimaat, ouderenzorg… samen met een
sterk team krijgen jongeren de kans om sterke
sociale tools te ontwikkelen.

Werken in niveaugroepen
Leerlingen houden er vaak een ander tempo op na. Ze hebben verschillende interesses en
mogelijkheden. We werken met behulp van een co-teacher vaak in ‘niveaugroepen’. Zo krijgen
sommige leerlingen een uitdagende oefening en anderen extra instructie. Leerlingen leren ook om
zichzelf in te schatten en krijgen de kans om hierin te groeien.

