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  Belangrijke data tijdens het schooljaar 2021-2022 
 

1. Rapporten 
 

3de jaar 4de jaar 

di 19/10 - DW1 di 19/10 - DW1 

do 2/12 - DW2 do 2/12 of vr 3/12 - DW2 

do 23/12 - trimesterrapport do 23/12 - trimesterrapport 

do 10/3 - DW3 di 29/3 - DW3 

di 29/3 - trimesterrapport di 29/3 - trimesterrapport 

do 2/6 - DW4 do 2/6 of vr 3/6 - DW4 

wo 29/6 - eindrapport wo 29/6 - eindrapport 

 

5de jaar 6de jaar 

di 19/10 - DW1 

do 2/12 of vr 3/12 - DW2 

do 23/12 - semesterrapport 

do 24/3 - DW3 

di 24/5 of wo 25/5 - DW4 

wo 29/6 - eindrapport vr 24/6 - proclamatie 

 
DW: dagelijks werk 

open rapport (zie DEEL II - 3.4.8) 

DW1 - ma 27/9 tot vr 1/10 DW3 - ma 14/2 tot vr 18/2 
DW2 - ma 15/11 tot vr 19/11 DW4 - ma 9/5 tot vr 13/5 

2. Oudercontacten 
 

wo 27/10: 15.00 u. - 20.30 u. 

do 23/12: 16.30 u. - 20.00 u. 

di 26/4: 16.30 u. - 20.00 u. 

wo 29/6: 15.30 u. - 19.30 u. 

3. Evaluatieperiodes 
 

 3de jaar 4de jaar 3de graad 

Kerstmis vr 10/12 t.e.m.ma 20/12 do 9/12 t.e.m. ma 20/12 wo 8/12 t.e.m. ma 20/12 

Pasen do 17/3 t.e.m.wo 23/3 do 17/3 en/of ma 21/3 - 

juni ma 13/6 t.e.m.wo 22/6 do 9/6 t.e.m. wo 22/6 vr 3/6 t.e.m. ma 20/6 



  

4. Informatieve momenten in verband met studiekeuze voor leerlingen en ouders 
 

infoavond voor het 3de jaar di 31/8 

digitale studiekeuze 6de jaar wo 24/11, do 25/11 en/of vr 26/11 

infoavond van 4 naar 5 di 15/2 

5. Meerdaagse excursies 
 

tweedaagse 3de jaar – De Panne do 5/5 en vr 6/5 

tweedaagse 4de jaar - Dworp ma 2/5 en di 3/5 

driedaagse 5e jaar - Parijs wo 20/4 t.e.m. vr 22/4 

eindejaarsreis 1 (Berlijn)* wo 30/3 t.e.m. zo 3/4 

eindejaarsreis 2 (Frankrijk)* wo 30/3 t.e.m. wo 6/4 

*niet verplicht 

6. Vakanties en verlofdagen 
 

ma 1/11 t.e.m. zo 7/11 herfstvakantie 

do 11/11 wapenstilstand 

ma 27/12 t.e.m. zo 9/1 kerstvakantie 

do 3/2 pedagogische studiedag (namiddag) 

vr 4/2 vrije dag 

ma 28/2 t.e.m. zondag 6/3 krokusvakantie 

ma 4/04 t.e.m. ma 18/4 paasvakantie 

do 26/5 t.e.m. zo 29/5 hemelvaartweekend 

za 4/6 t.e.m. ma 6/6 pinksterweekend 

7. Schoolfeesten 
 

herfstrestaurant vr 1/10 en za 2/10 

Kruikenburgse feesten za 7/5 

8. Bijkomende proeven en taken 
 

bijkomende proeven, 
vakantietaken, inhaalbeweging 

wo 24/8, do 25/8 en/of vr 26/8/2022 

 


