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kalender schooljaar 20-21 
 
augustus 

31 | ma  kennismaking en onthaal ouders en leerlingen eerste jaar om 18 uur 
september 

01 | di  start schooljaar 
08 | di  kennismaking met ouders van de leerlingen van het 2de  tot en met het 7de jaar om 20 uur 

oktober 
02 | vrij  facultatieve vrije dag 
12 | ma  sportdag 
16 | vrij  rapport 1 
19 | ma  stageperiode 7de-jaars (1 week) 
22 | do  oudercontactavond voor alle jaren 

november 
02 | ma  begin herfstvakantie 
09 | ma  herbeginnen van de lessen 
11 | wo  vrijaf, Wapenstilstand 
23 | ma  stageperiode 7de-jaars (2 weken) 

december 
04 | vrij  rapport 2 
08 | di  begin proefwerken 3-4-5-6 
11 | vrij   begin proefwerken 1-2 en 7 
16 | woe laatste proefwerk 
18 | vrij  rapport 3 
21 | ma  begin kerstvakantie 

januari 
04 | ma  herbeginnen van de lessen 
12 | di  oudercontactavond voor alle jaren 

februari 
01 | ma  pedagogische studiedag, vrijaf leerlingen 
01 | ma  stageperiode 7de-jaars (2 weken) 
15 | ma  begin krokusvakantie 
22 | ma  herbeginnen van de lessen 

maart 
05 | vrij  rapport 4 
12 | vrij  viering 100 dagen 
23 | di  begin proefwerken 3-4-5-6 
26 | vrij   begin proefwerken 1-2 en 7 
31 | woe laatste proefwerk 

april 
02 | vrij  rapport 5 
05 | ma  begin paasvakantie 
19 | ma  herbeginnen van de lessen 
26 | ma  infovergadering, studiekeuze na het 2de jaar om 19 uur 

mei 
09 | zo  opendeur 
13 | do  vrijaf, Hemelvaartsdag 
14 | vr  vrijaf 
17 | ma  stageperiode 7de-jaars (2 weken) 
24 | ma  vrijaf, pinkstermaandag 

juni 
08 | di   rapport 6 
15 | di  begin proefwerken 3-4-5-6  
17 | do  begin proefwerken 7 
18 | vrij  begin proefwerken 1-2 
23 | woe laatste proefwerk en bijkomende proef 7 
24 | do  GIP voor het 6de en 7de jaar 
29 | di  rapport 7, proclamatie en receptie  
30 | woe oudercontact met titularis (namiddag) 

juli 
01 | do  begin grote vakantie 
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