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NIEUWE CAMPUS DRONGEN 

EXTRA 1A en 2A 
 

Campus Impuls is een vaste waarde in het onderwijs voor jongeren met 

ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Ons succesverhaal breidt zich uit tot 

Drongen. 

We willen immers bereikbaar zijn voor alle leerlingen en starten daarom op 

1 september 2020 een nieuwe vestigingsplaats met een eerste graad A-

stroom in Drongen.   

Vanuit dezelfde visie op zorg en kwaliteit, bieden we de leerlingen 

onderwijs, aangepast aan hun talenten, noden en interesses.  

Ook hier gaan we aan de slag met een ervaren team in een groene, 

rustgevende omgeving. Na de eerste graad in Drongen, kunnen de jongeren 

doorstromen naar de campus in Oostakker.  

Een keuze voor Campus Impuls is een veilige keuze. Graag stellen we onze 

school even voor in deze brochure. 

  Directeur Marijke Eeckhout 

   Adjunct-directeur Arne Lobbens 



AANBOD IN DRONGEN 

 

 

In onze eerste graad Campus Impuls Drongen krijgen leerlingen de kans 

om beetje bij beetje hun interesses, talenten en mogelijkheden te 

ontdekken en te ontplooien.   
 

De leerlingen maken er kennis met een breed aanbod aan vakken. In het 

eerste jaar voorzien we wekelijks een klasuur waarin ruimte is voor ‘leren 

leren’ en groepsvorming. We ondersteunen hen met een planningsagenda, 

Smartschool, tablets, mappen met een vaste kleur...  
 

 Meer info? zie: www.campusimpuls.be 

    A-STROOM B-STROOM 
        

1e jaar   
1A 

DRONGEN of OOSTAKKER 

1B 

OOSTAKKER 
    

2e jaar   

2A   

DRONGEN of OOSTAKKER 

 

 

Basisopties 

Economie & organisatie 

Maatschappij & Welzijn 

STEM-wetenschappen 
 

2B 

OOSTAKKER 

    

2e + 3e 

graad 
 

VERVOLGAANBOD IN OOSTAKKER 

Sterk in IT, STEM, economie en humane wetenschappen 

www.campusimpuls.be 



BEREIKBAARHEID 

 

Vlot bereikbaar 

▪ Auto : afrit Drongen, E40 

▪ De Lijn : meerdere haltes in de buurt 

▪ Collectief busvervoer 

▪ Trein : Gent-Sint Pieters  

               Drongen 

                

 

Internaat 

Binnen onze scholengroep hebben we tal van internaten. Op het MPI De 

Oase hebben we zelfs een aparte leefgroep 

voor onze jongeren op een afgescheiden locatie.  

 

Contact 

▪ Baarleboslaan 86,   9031 Drongen 

▪ tel.  09/251.23.02    Onthaal  

▪ Info/bezoek     drongen@campusimpuls.be 

Afrit Drongen 

E17  

GENT 
Sint Pieters 

E40 

CAMPUS 

DRONGEN 


