
 

Voorwoord 

 

Beste 

 

Bedankt voor uw interesse in de secundaire afdeling van Campus 

Kompas.  

De secundaire afdeling bestaat uit de Middenschool (1ste graad) en het 

Atheneum (2de en 3de graad).   

 

De secundaire afdeling onderscheidt zich van andere scholen in de 

directe omgeving door maximaal in te zetten op volgende pijlers: 

• wij bieden kwaliteitsonderwijs aan met aandacht voor élke 

leerling: individuele leertrajecten, aandacht voor alle 

kwaliteiten via projecten die inspelen op de leefwereld van onze 

leerlingen; 

• wij brengen vernieuwend onderwijs: focus op talenten en 

competenties, modules inspelend op de interesses van de 

leerlingen; 

• wij zetten maximaal in op leerlingenbegeleiding: dit uit zich in 

een open schoolcultuur waarin het welbevinden van onze 

leerlingen voorop staat. 

 

In deze brochure willen we u beknopt een aantal zaken rond de werking 

van de secundaire afdeling verduidelijken.  Wie graag meer informatie 

wenst, is heel erg welkom en kan eveneens terecht op de website 

www.campuskompas.be voor meer gedetailleerde informatie. 

 

T. Lapage    Y. Vonck 

Directeur 1ste graad   Directeur 2de/3de graad 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

Raadpleeg school.buzzynet.be/naarschool/43802/1  

 

 

Schooluren   

 
1ste graad 2de en 3de graad 

8.25 - 9.15 Lesuur 1 8.25 - 9.15 Lesuur 1 

9.15 - 10.05 Lesuur 2 9.15 - 10.05 Lesuur 2 

10.05 - 10.55 Lesuur 3 10.05 - 10.55 Lesuur 3 

10.55 - 11.10 Pauze 10.55 - 11.10 Pauze 

11.10 - 12.00 Lesuur 4 11.10 - 12.00 Lesuur 4 

12.00 - 12.50 Lesuur 5 * 12.00 - 12.50 Lesuur 5 /middagpauze * 

12.50 - 13.40 middagpauze 12.50 - 13.40 Lesuur 5 /middagpauze  

13.40 - 14.30 Lesuur 6 13.40 - 14.30 Lesuur 6 

14.30 - 15.20 Lesuur 7 14.30 - 14.40 Pauze 

15.20 - 16.10 Lesuur 8 14.40 - 15.30 Lesuur 7 

  15.30 - 16.20 Lesuur 8 

(*) op woensdag tot 12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contactgegevens  

Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft.  

Dit zijn onze contactgegevens. 

Postadres: Noordlaan 10 – 9230 Wetteren 

 

 1ste graad 2de en 3de graad 

Directeur Toon Lapage - telefonisch bereikbaar 

via het secretariaat of  

middenschool@campuskompas.be 

Yvan Vonck - telefonisch bereikbaar via 

het secretariaat of via mail 

yvan.vonck@campuskompas.be 

Technisch 

Adviseur 

Coördinator 

 Vincent Mommens - 09 365 60 63  

vincent.mommens@campuskompas.be 

opvolging stages, opvolging leerlingen 

BSO, veiligheid 

Beleids-

medewerker 

infrastructuur 

Johan Serpentier – 09 365 60 26 of johan.serpentier@campuskompas.be  

technische ondersteuning, aansturen onderhoudspersoneel 

Coördinator Kurt Rasschaert - 09 365 60 24 

kurt.rasschaert@campuskompas.be 

algemene coördinatie, opvolging 

leerlingen, studie- en 

studiekeuzebegeleiding, 

stagebegeleiding, mentor, 

kwaliteitszorg 

Brigitte Henriet – 09 365 60 64 

brigitte.henriet@campuskompas.be 

Algemene coördinatie, 

stagebegeleiding, mentor, 

kwaliteitszorg 

Secretariaats- 

medewerkers 

Kim Van Damme - 09 365 60 25 of 
leerlingensecretariaat.ms@campuskompas.be 

leerlingenadministratie, maaltijden, 

ondersteuning invullen 

studietoelagen, leerlingenfacturatie 

Magda De Clercq - 09 365 60 60 

secretariaat.ka@campuskompas.be 

secretariaat, leerlingenadministratie 

en -facturatie 

Leen Patho / Mira Wingels-  

09 365 60 69 
leerlingensecretariaat.ka@campuskompas.be 

algemene info, maaltijden, 

leerlingenadministratie 

Leerlingen-

begeleider 

Tom Van Driessche – 09 365 60 23 of  

tom.van.driessche@campuskompas.be 

socio-emotionele begeleiding, studie- 

en studiekeuzebegeleiding 

Tule Fonck - 09 365 60 66 
leerlingenbegeleiding.ka@campuskompas.be  

socio-emotionele begeleiding, studie- 

en studiekeuzebegeleiding 

 

 

 

Aanbod  
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A-

stroom 

1ste 

jaar 

Latijn wetenschappen 

+ module 

(talentontdekking) 

TOP  

(Techniek Optie) 

+ module 

(talentontdekking) 

2de 

jaar 

Latijn wetenschappen + 

- (Module)2 

- elektrotechnische 

vaardigheden 

- sociaal technische 

vaardigheden 

handel 

B-

stroom 

1ste 

jaar 

aanpassingsklas 1B  

2de 

jaar 

kantoor-verkoop / 

verzorging-voeding 

elektriciteit-hout 
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ASO Latijn wetenschappen 

humane 

wetenschappen 

economie 

TSO handel elektrotechnieken sociale en 

technische 

wetenschappen  

BSO verzorging-

voeding 

elektrische installaties 
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d
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ASO Latijn-moderne 

talen 

wetenschappen-wiskunde 

moderne talen-wetenschappen 

humane 

wetenschappen 

economie-moderne talen 

TSO boekhouden-

informatica 

elektrische 

installatie-

technieken 

sociale en 

technische 

wetenschappen 

BSO verzorging 

specialisatiejaar: 

kinderzorg 

elektrische installaties 

specialisatiejaar: industriële elektriciteit 

 

Nieuw: duaal: Vanaf 2018-2019 starten we in het 7de jaar BSO de 

opleidingen duaal leren elektrotechnicus en kinderbegeleidster.   



 

Info op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leer-op-school-en-op-de-

werkvloer  

 

Inspelen op interesses en talenten van leerlingen  

De secundaire afdeling speelt maximaal in op de individuele kenmerken 

van de leerlingen om hun motivatie en slaagkansen te verhogen.   

In de 1ste graad brengen we de leerlingen in aanraking met verschillende 

belangstellingsgebieden waardoor ze hun eigen talenten ontdekken en 

verder kunnen ontwikkelen en verfijnen. 

In de 2de en 3de graad krijgen de leerlingen in functie van hun eigen 

interessegebied de kans om binnen een module een uitdagend project 

tot een goed eind te brengen.  

 

Projectwerking  

1ste graad: kennismakingsdagen, GWP, diverse projecten m.b.t. 

welbevinden en ontwikkeling van de leerling: EHBO, mobiliteit, anti-

pesten, cultuur, sportdag… 

2de graad: kunstproject afwisselend met GWP-Ardennen 

3de graad:  ASO-TSO: uitwisselingsproject met Bilbao in 6de jaar of  

                         GWP Tsjechië, vierstedenweek 

      BSO: GWP-Amsterdam, eigen GWP-project 

Andere vak- en schooloverschrijdende projecten: schooltoneel, 

sportdag, anti-pestprojecten, daguitstappen  

 

Leerlingenbegeleiding  

De leerlingenbegeleiding bestaat uit 3 grote componenten: 

• Binnen de leerbegeleiding zetten we een traject uit voor 

leerlingen voor wie het net iets te snel of te traag gaat. Zo 

spelen we in op het niveau van elke individuele leerling. 

• Binnen de schoolloopbaanbegeleiding brengen we de talenten 

en interesses van elke leerling in kaart.  We begeleiden 

leerlingen van het 1ste tot het 6de jaar zodat ze inzicht krijgen in 

hun eigen kunnen en interesses.  Dit verhoogt de kans op een 

positief vervolg in het hoger onderwijs en het beroepsleven. 

• Socio-emotioneel: leerlingen die zich even niet goed in hun vel 

voelen kunnen terecht bij de leerlingenbegeleiders voor een 

luisterend oor. Samen wordt gezocht naar mogelijke 

oplossingen om de zaken aan te pakken.   

 

Schoolfacturen 

Algemeen principe: Alles wordt geregeld via de schoolfactuur. Voor de 

schooladministratie is het erg handig wanneer u gebruik maakt van een 

domiciliëring.  

Inlichtingen?  

Contacteer voor de 1ste graad Kim Van Damme 09 365 60 25 –  

voor 2de en 3de graad Magda De Clercq 09 365 60 60 

 

Vakanties en vrije dagen  

Bij aanvang van het schooljaar krijgen alle ouders een overzicht van de 

vrije dagen en de activiteiten die plaatsvinden tijdens het schooljaar. 

 

Maaltijden (prijzen kunnen nog wijzigen) 

Onze school werkt samen met een traiteurdienst.  

Warme maaltijden  € 3,60  

Soep   € 0,50 

Broodjes    € 3,00  

Leerlingen kunnen een broodje of warme maaltijd bestellen tot  

9.15 uur op het schoolsecretariaat. 

 

Smartschool 

Alle leerlingen en hun ouders krijgen een account om in te loggen op 

Smartschool, ons digitaal schoolplatform. Op Smartschool vindt u alle 

brieven terug en er is ook een module om te communiceren met de 

personeelsleden van de school. 

Via Smartschool krijgt u inzage in de digitale schoolagenda en het 

puntenboek (Skore) van uw zoon/dochter. 

 

 



 

Schoolreglement  

Wie het huidige schoolreglement wil doornemen, kan daarvoor terecht 

op www.campuskompas.be 

 

Participatie 

Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en 

problemen in verband met de school kenbaar maken. Leerlingen 

hebben dus recht op inspraak. 

Als school willen we de ouders betrekken bij het schoolgebeuren. Dat 

kan door de ouderraad of de vriendenkring. 

Interesse? Stuur een mail naar middenschool@campuskompas.be of 

atheneum@campuskompas.be 

 

 

 

 
 

www.campuskompas.be 


