VOORLOPIG KALENDER SCHOOLJAAR 2021-2022
Rapporten

Klassenraden

Dagelijks werk 1

-vrijdag 22 oktober 2021

Dagelijks werk 2 en kerstexamens

-donderdag 23 december 2021

Dagelijks werk 3

- vrijdag 18 februari 2022

Dagelijks werk 4

-vrijdag 1 april 2022

Dagelijks werk 5 en eindexamens

-donderdag 30 juni 2022

- vrijdag 24 september
- woensdag 20 oktober/donderdag 21 oktober (les tot 14u30)
- woensdag 17 november/donderdag 18 november
- maandag 20 december en dinsdag 21 december
- woensdag 26 januari /donderdag 27 januari (les tot 14u30)
- woensdag 16 februari/donderdag 17 februari
- woensdag 30 maart/ donderdag 31 maart (les tot 14u30)
- woensdag 11 mei/donderdag 12 mei
- maandag 27 juni en dinsdag 28 juni

Ouderavonden

- maandag 6 september 2021 (-> infoavond voor nieuwe leerlingen en hun ouders)
- maandag 25 oktober 2021 (17u30 – 21u00)
- maandag 10 januari 2022 (17u30-20u)
Enkel na bevestigde afspraak:
- donderdag 23 december 2021
- dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni 2022
Opvolging van afspraken en vorderingen kan steeds op afspraak gevraagd worden op individuele
basis.

1° week
Schoolverloop
Lesverloop

Woensdag 1 september 2021: 8.30 u verzamelen op de koer achteraan
Woensdag 8 september 2021: organisatie schooljaar 2021-2022 -> vrijaf voor alle leerlingen
8.30 – 10.10 u, 10.20 – 12.00 u, 12.50 – 14.30 u, 14.40 – 16.20 u
Op de dagen van de klassenraden kan het uurrooster aangepast worden. Verdere info volgt
via smartschool en agenda van de leerling.

Examens

- van maandag 6 december tot en met vrijdag 17 december 2021 (+klasactiviteit op woe.22/12/21)
- van maandag 13 juni tot en met vrijdag 24 juni 2022 (+klasactiviteit op woe.29/06/2022)

GWP

GIP
(enkel voor 6des)

- 6des: 2022

- 3des : Namen, 27 sept. tot 1 okt. 2021

- 5des: 2022

- 4des: Namen, 27 sept. tot1 okt. 2021

Maandag 24 januari 2022: tussentijdse GIP
Vrijdag 10 juni 2022: jury GIP

Proclamatie

Woensdag 29 juni of donderdag 30 juni 2022

Opendeurdag

Zaterdag 7 mei 2022 – alle leerlingen en leerkrachten worden in de organisatie ingeschakeld.

Pedag. studiedag

Onder voorbehoud vrijdag 18 maart 2022

Vrije dagen

-Organisatie van het schooljaar: woensdag 8 september 2021 (lesvrij voor de leerlingen)
-Herfstvakantie van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021
-Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
-Facultatieve verlofdag: vrijdag 12 november 2021
-Kerstvakantie van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
-Krokusvakantie van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022
-Pedagogische studiedag 18 maart 2022
-Paasvakantie van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022(=Paasmaandag)
-Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
-Pinkstermaandag 6 juni 2022
-Zomervakantie van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022

