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OUDERBRIEF OPSTART 

OOSTAKKER, 2020 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling(en)  

 

In september gaat het nieuwe schooljaar van start. Het wordt ook voor Campus Impuls een bijzonder 

jaar! We vieren immers ons tienjarig bestaan en openen een extra school in Drongen.  

Wij danken u oprecht voor het vertrouwen in onze school en verzekeren u dat we ons het hele 

schooljaar zullen inspannen om van Impuls dé plaats te maken waar uw kind kan openbloeien. 

Ook op Campus Impuls gelden er maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Dit gaat van het ontsmetten van handen tot momenten van digitaal onderwijs. De mate waarin het virus 

zich verspreidt, zal bepalend zijn voor onze werking. Echter, we bereiden ons voor op allerlei scenario’s. 

Deze ouderbrief omvat de ‘algemene informatie’ om de eerste schoolweek aan te vatten in code geel. 

Het eerste deel gaat over de eerste schooldagen, verderop staan enkele belangrijke coronamaatregelen.  

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Arne Lobbens      Marijke Eeckhout 

ADJUNCT-DIRECTEUR     DIRECTEUR  
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AUGUSTUS 
 

MOGELIJKHEID TOT AFGEVEN BOEKEN  OP SCHOOL + OPHALEN CHROMEBOOKS  

 28 AUGUSTUS 2020 

 

Vaak moeten leerlingen  de eerste schooldag tal van dozen of boeken ‘meesleuren’ naar school. Op 

vraag van ouders is het mogelijk om de 28e augustus de boeken af te geven in klas, maar dit is geen 

verplichting!  Ouders of leerlingen die een chromebook via Signpost besteld hadden, kunnen dit de 28e 

ook ophalen. Indien niet mogelijk, geven we het de eerste september af. We beperken de ouderstroom 

en vragen om vooraf door te geven wanneer u zal komen (HIER INSCHRIJVEN). 

De leerlingen van het 1e tot 4e leerjaar hebben een eigen klaslokaal en 

kunnen op 28 augustus de boeken in de kast plaatsen. De leerlingen van de 

derde graad hebben een locker en geen vast leslokaal. Deze leerlingen 

plaatsen hun boeken in de refter. Onze vestiging in Drongen is die middag 

eveneens open om de boeken af te geven. 

Het afgeven van de boeken gebeurt dit jaar op een andere manier wegens 

het coronavirus: 

• Bij aankomst moet je je aan de schoolpoort aanmelden en even wachten tot een personeelslid u 

meeneemt naar het vaklokaal. Hiermee voorkomen we dat er verschillende ouders in een klas 

zitten. Het kan dus zijn dat u even moet wachten op onze speelplaats. 

• We vragen uitdrukkelijk om dit jaar het aantal personen te beperken tot één ouder en de 

leerling. Dus niet de ouders, broers, zussen, tante, vrienden en de hond. 

• Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen is verplicht. We houden 

uiteraard afstand. 

• Gelieve het aantal personen te beperken. 

• Een vrije en lange rondleiding doorheen het hele gebouw behoort dit jaar niet tot de 

mogelijkheden. 

 

    >> VOORAF INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK IS NOODZAKELIJK. BEDANKT VOOR HET BEGRIP. 

https://docs.google.com/forms/d/193gE9G3XAWCFTV4NYNkTKhQz0wwvMpz1wjJ_gjpNnx8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zWMXaoeKw_lhQ3hfoV9UmPXuYmLc2LhHID1uZUQLxllSrg/viewform
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SEPTEMBER 
 

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR  

DINSDAG 1 SEPTEMBER 

De leerlingen worden dinsdag 1 september op de speelplaats van onze nieuwbouw verwacht. De eerste 

schooldag kent een atypisch lesverloop. Door de verschillende starturen en spreiding voorkomen we 

drukte en krijgen onze jongeren alle kansen om rustig op te starten. De jongste leerjaren komen vroeger 

omdat het voor hen een pak nieuwer is. 

 

We starten die dag in verschillende ‘shifts’ op. Voor de leerlingen die vroeg komen (bv. met de 

schoolbus) en pas later starten, is er uiteraard opvang voorzien. 

 

De volgende starturen gelden 

▪ Leerlingen 1e jaar starten om 8u40 en hebben les tot 15u30 (zowel in Drongen als 

Oostakker) 

We starten pas officieel om 8u40 maar zijn uiteraard om 8u present op de speelplaats. 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! 

▪ Leerlingen 2e jaar starten om 9u20 en hebben les tot 15u30 

▪ Leerlingen 3e jaar starten om 10u20 en hebben les tot 15u30 

▪ Leerlingen 4e jaar starten om 11u10 en hebben les tot 15u30 

▪ Leerlingen 5e jaar starten om 11u10 en hebben les tot 15u30 

▪ Leerlingen 6e jaar starten om 11u10 en hebben les tot 15u30 

 

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. 
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In de namiddag geven we tijdens lesuur B en C reeds les zodat we stap voor stap in ons schoolritme 

komen.  Om 15u30 nemen we de nodige tijd om onze leerlingen op de juiste schoolbus te plaatsen. Dit 

jaar nemen meer dan 80 leerlingen de schoolbus, dus dat duurt eventjes. 

 

Ouders niet op schooldomein. 

Ouders mogen vanaf 1 september niet op het schooldomein komen. Er wordt verwacht dat ouders die 

hun kind naar school brengen, niet meegaan voorbij de schoolpoort.  

Wie zijn/haar kind brengt met de auto, moet parkeren op de parking van sporthal 

Wolfput. Deze parking ligt net naast onze school en bieden een veilige omgeving 

om uit te stappen. Adres parking: Wolfputstraat 40, 9041 Oostakker. Oprijden op 

ons schooldomein is verboden. We laten er de schoolbussen parkeren, dus dit zou 

tot zeer chaotische situaties leiden. 

 

Geen avondstudie op de eerste schooldag 

Vermits leerlingen de eerste schooldag geen huiswerk krijgen, is er de eerste schooldag september geen 

avondstudie voorzien. We weten uit ervaring dat leerlingen de eerste schooldag geen nood hebben aan 

huiswerk, maar eerder wat rust wensen.  

We kunnen leerlingen in afwachting van vervoer die rust bieden op onze speelplaats tot 17u maar 

sluiten hierna af. 
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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. Afhankelijk van de coronasituatie 

zullen er andere maatregelen gelden.  

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. 

Alle leerlingen mogen in code geel op de schoolbus maar ook hier zijn er veiligheidsmaatregelen; 

mondmasker, vaste plaats, etc. Samen met het ophaaluur, wordt de veiligheidsinfo meegegeven. 

>> De leerlingen die de schoolbus nemen, krijgen de meest actuele info. 
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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. 

Echter, wegens het coronamaatvirus mogen we geen infomoment op school organiseren… maar we 

voorzien een digitaal alternatief waarbij elke ouder de kans krijgt om in september de titularis eens te 

ontmoeten. 

De eerste schoolweek geven we de logincodes van Smartschool mee. Hierna zal de titularis een mail 

sturen op Smartschool om zich even voor te stellen en een digitale afspraak te maken. Zo kan je nog in 

september de titularis “zien”, te horen krijgen hoe wij in de klas aan de slag gaan en eventuele vragen 

stellen. 

>> De exacte info krijg je begin september op papier en via Smartschool 
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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 ook op onze 

website, www.campusimpuls.be . 

 

 

AVONDSTUDIE EN HUISWERKKLAS IN OOSTAKKER 

Er is op Campus Impuls mogelijkheid tot avondstudie en huiswerkklas. In de avondstudie werken 

leerlingen zelfstandig en onder toezicht aan hun taken. 

Naast onze traditionele studie is er een ‘huiswerkklas’ waarin leerlingen in een apart lokaal intensief 

begeleid worden bij hun studieplanning en taken; “wat moet je studeren?”, “waar is de toetsenfiche?”… 

Wanneer is er huiswerkklas of avondstudie? 

▪ Op maandag: avondstudie tot 17u (geen huiswerkklas op maandag mogelijk); 

▪ Op dinsdag: avondstudie en huiswerkklas tot 17u; 

▪ Op woensdag: middagstudie tot 13u; 

▪ Op donderdag: avondstudie en huiswerkklas tot 17u; 

▪ Op vrijdag: avondstudie en huiswerkklas tot 17u; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campusimpuls.be/
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CAMPUS ECONOMIE 

Onze leerlingen van de 2e en 3e graad die een economische richting volgen, zitten vaak op onze andere 

campus in de Van der Heydenlaan. Deze campus ligt op 300 meter stappen van onze nieuwbouw. We 

streven ernaar dat de klassenwissels tijdens pauzes gebeuren opdat er geen lestijd verloren gaat. 

Echter, bij het eerste lesuur ’s morgens moeten we een duidelijke afspraak maken opdat de lessen om 

8u30 kunnen starten op Campus Economie.  Leerlingen die daar het eerste lesuur les krijgen gaan ’s 

morgens rechtstreeks naar die campus. Ze moeten dus niet eerst naar de nieuwbouw om erna terug te 

stappen. Er is ook op onze Campus Economie in de Van der Heydenlaan toezicht vanaf 8u. 

! De eerste schooldag start iedereen op de speelplaats van onze nieuwbouw in de Wolfputstraat. 

 

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’.  

We wachten de evolutie van de coronamaatregelen. Het is niet evident om ver vooruit te kijken, maar 

hou alvast deze data vrij. In het slechtste geval zien we elkaar digitaal. 

▪ dinsdag 10.11  oudercontacten op vraag (zorgteam neemt contact op indien nodig) 

▪ donderdag 07.01 oudercontacten - bespreking resultaten eerste trimester 

▪ dinsdag 29.06  oudercontacten - slotbespreking 

 

 

JAARKALENDER 

Op het voorblad van Smartschool, kan je als ouder onze 

jaarkalender zien. Er staat dit jaar heel weinig op omdat we niet 

onnodig 101 uitstappen willen boeken die we dan toch wegens het 

coronavirus moeten aflassen.  

Voor de leerlingen uit de even jaren staat er een meerdaagse op de 

planning, na de paasvakantie. In december nemen besluiten of deze meerdaagse nog kan doorgaan of 

niet. Op dit moment is het te vroeg om een voorspelling voor april te maken. 

 >> kalender, zie: Smartschool 
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BROODJES OP SCHOOL 

 

Vanaf maandag 7 september starten we onze ‘broodjesdienst’ opnieuw 

op in Oostakker. Personeelsleden en leerlingen kunnen aan ons onthaal 

broodjes of salades bestellen. 

Belangrijk: een broodje bestellen is geen verplichting, het is een service. 

 

>> Het aanbod, de werkwijze en de prijzen staan op Smartschool 

 

 

 

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 

 

UPDATE CLIL - modules 

Dit schooljaar gaan we van start met de eerste CLIL-lessen op Campus Impuls. We leren een zaakvak aan 

in een andere taal aan leerlingen die hiervoor kiezen. Bijvoorbeeld het vak economie in het Engels. 

Wegens recente personeelsverschuivingen of weinig interesse, kunnen we het volledige aanbod CLIL 

niet geven in 2020-2021. Onderstaande CLIL-lessen gaan niet door: 

▪ biologie in het Engels (3TW) 

▪ aardrijkskunde in het Frans (3ASO en 3TSO) 

▪ wiskunde in het Engels (3ASO) 

 

Ook de module ‘dierenzorg’ in de tweede graad gaat niet door.  

https://groeipakket.be/
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OPSTART IN ‘CODE GEEL’ 
 

We kregen het goede nieuws dat we in september mogen opstarten met onze 

school en alle leerlingen kunnen ontvangen! De huidige situatie waarin we 

starten wordt als ‘code geel’ omschreven en houdt een laag risico op 

besmetting in als we de nodige maatregelen volgen.  

Opmerking: Deze brief omvat enkele richtlijnen voor de opstart. De wetgeving 

wijzigt wel eens en onderstaande afspraken werden gemaakt op basis van de huidige gegevens. 

 

Wie mag er naar school komen? 

Alle leerlingen worden in september op school verwacht op Campus Impuls. Alleen als de overheid 

beslist dat de situatie een strengere aanpak verdient, komen we tijdens het jaar in code oranje* of rood 

terecht. Wij bepalen dit als school zelf niet. 

*Bij code oranje worden de leerlingen uit de 2e en 3e graad afwisselend een week wel en een week niet 

op school verwacht. Zo halveren we de klassen op school en kan het virus zich minder snel verspreiden. Er 

wordt in dat scenario voor een digitaal alternatief in combinatie met zelfstandig werk gekozen. Maar 

voor alle duidelijkheid: we starten in code geel en iedereen wordt verwacht op 1 september. 

 

Mag alles zomaar? 

Zeker niet. In eerste instantie zijn we blij dat alle leerlingen naar school mogen komen. Echter, er zijn 

duidelijke maatregelen die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. Het virus is niet weg!  

In grote lijnen betekent het dat we tijdens ‘code geel’ inzetten op: 

▪ het voorzien van voldoende afstand (social distancing); 
▪ handhygiëne; 
▪ een correct gebruik van een mondmasker; 
▪ een vlot circulatieplan zodat de leerlingenstromen zonder botsingen kunnen doorgaan; 
▪ Ventilatie – ramen open tijdens de pauze en/of les; 

 

De eerste schooldag nemen we dit op met onze jongeren zodat het voor hen duidelijk en voorspelbaar 

is. Het is bijvoorbeeld niet evident om een circulatieplan in een ouderbrief te omschrijven. 
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Mondmaskers 

Alle leerlingen en personeelsleden die naar school komen, moeten een 

mondmasker meenemen. De school voorziet dit niet meer! Informeer je goed zodat 

je ook op het openbaar vervoer, de schoolbus, … op een correcte manier naar 

school gaat en geen boete of weigering riskeert. 

Het uitgangspunt op school:  

▪ Binnen draagt iedereen een mondmasker, ook als er voldoende afstand is. Uitzondering: het 

nuttigen van maaltijden en tijdens de lessen LO in sporthal of zwembad.  

▪ Buiten draag je geen mondmasker (het mag, maar moet niet). 
 

 

Geen ouders op school? 

Als school mogen we vanaf 1 september slechts uitzonderlijk ouders op school ontvangen voor een 

gesprek. We moeten de voorkeur geven aan een digitaal overleg of telefonisch contact.  

Een ontvangst op school kan enkel als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met 

max. 3 personen en volgens de veiligheidsmaatregelen. 

We vragen uitdrukkelijk om vanaf 1 september als ouder niet mee te gaan op het schooldomein of 

zomaar eens langs te komen om een orthopedagoog te zien. Een afspraak en goedkeuring vooraf zijn 

steeds noodzakelijk. 

 

Ziekte? 

De algemene regel geldt: zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. Indien jouw kind zich niet 

goed voelt voor vertrek naar school, gelieve hem/haar dan thuis te houden. Je neemt best contact op 

met de huisarts.  

Indien een leerling ziek wordt op school, wordt hij/zij naar het apart EHBO-lokaal op de school gebracht 

en worden de ouders gecontacteerd. Daarna worden de actuele richtlijnen gevolgd. 

 

Risicogebied? 

Wie naar een risicogebied geweest is, volgt de richtlijnen van de overheid! Het is verboden om vroeger 

naar school te komen als de quarantaineplicht dit verbiedt. Het missen van lessen in klas vormt geen 

uitzondering. Wij kunnen als school niet nagaan wie op reis ging naar een gebiedt met hoog risico, dus 

rekenen we hier op de ouders. 
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Geen uitstappen 

We voorzien geen vakuitstappen of sportdagen buiten het domein, dit is momenteel verboden. 

Klasuitstappen naar musea of bezoekerscentra mogen dus niet in september. We wachten tot we 

hiervoor toestemming krijgen van de overheid om dergelijke uitstappen te plannen. Het heeft geen zin 

om voortdurend uitstappen te boeken en die dan te annuleren. De overheid wil de huidige maatregelen 

eerst een kans geven en nadien evalueren om eventueel bij te sturen. 

De meerdaagse uitstappen staan pas in april gepland. We wachten hiervoor tot in december af alvorens 

een beslissing te nemen. April is nog veraf en er kan nog veel gebeuren… 

 

Speelplaats 

Om leerlingenstromen te scheiden en te anticiperen op andere ‘codes’, splitsen we dit jaar de 

speelplaats op in twee delen: 

▪ Een deel voor de leerlingen van de 1e graad; 
▪ Een deel voor de leerlingen van de 2e en 3e graad; 

 

In openlucht kan er in ‘code geel’ gespeeld worden. Ook hier zullen leerlingen nadien de handen 

wassen. 

 

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 

uitzonderlijk als coronamaatregel in klas eten en die van het tweede jaar per klasgroep 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. 

 

Workshops en keuzemodules 

In code geel zijn er workshops en modules die leerlingen individueel kunnen kiezen. Echter, als de 

situatie erger wordt en we in ‘code oranje’ belanden… zal de individuele keuzevrijheid wegvallen en 

wordt er overgeschakeld naar eenzelfde aanbod per klasgroep. 
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Praktijkvakken 

In code geel kunnen praktijkvakken zoals ‘elektriciteit’ doorgaan, volgens de huidige richtlijnen. 

Afhankelijk van vak en locatie, zullen er aparte veiligheids -en reinigingsmaatregelen zijn. Bv. geen 

groepswerk bij een practicum.  

 

Lessenroosters 

Vaker dan tijdens andere jaren, werken we in 2020-2021 met ‘blokuren’ in de lessenroosters. Blokuren 

zijn twee openeenvolgende uren van hetzelfde vak. Het is misschien niet altijd ‘plezant’ om twee uur na 

elkaar hetzelfde vak te krijgen, maar we hebben goede argumenten om dit toch te doen: 

- Minder verplaatsingen bij de lessenwissels; 

- Efficiënter en minder tijdsverlies, tijd die we goed kunnen gebruiken; 

- Bij code oranje/rood biedt dit een extra waarde naar online lessen toe van leerlingen die thuis 

zitten. 

 

Lichamelijke opvoeding 

In code geel kunnen er in principe sportlessen plaatsvinden. Echter, de veiligheidsmaatregelen worden 

nog opgelijst zodat we binnenkort weten welke sporten wel en niet kunnen. De eerste schoolweek 

zullen de sporthallen nog niet open zijn, eens er meer duidelijkheid is, kunnen we de mogelijke lessen 

LO inplannen. 

 

Contactloos betalen 

We voorzien aan ons onthaal een alternatief om op school contactloos te betalen via Payconiq of 

Bancontact. 

 


