
Kalender 2022-2023 
  
1. Begin schooljaar: donderdag 1 september 2022 om 8.30 uur 
2. Vakanties en vrije dagen: 
1ste trim.: maandag 3 oktober 2022 (facultatieve verlofdag) 
 woensdag 12 oktober 2022 (pedagogische studiedag) 
 donderdag 20 oktober 2022 (klassenraden) 
               van maandag 31 oktober 2022 t/m zondag 6 november 2022 (herfstvakantie) 
 vrijdag 11 november 2022 
 van maandag 26 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 (kerstvakantie) 
2de trim.: woensdag 18 januari 2023 (pedagogische studiedag)  

van maandag 20 februari 2023 t/m zondag 26 februari 2023 (krokusvakantie) 
               van maandag 3 april 2023 t/m zondag 16 april 2023 (paasvakantie) 
3de trim.: maandag 1 mei 2023 (dag van de arbeid) 
 donderdag 18 mei 2023 (O.-H.-Hemelvaart) 

vrijdag 19 mei 2023 
               maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag) 
3. Oudercontacten: 
1ste trim.: donderdag 15 september 2022 om 19.30 uur: ontvangst ouders 1ste jaars  
                vrijdag 21 oktober 2022 (van 16.30 tot 21.00 uur) voor iedereen 
                vrijdag 23 december 2022 (15.00 tot 19.00 uur)  
2de trim.: vrijdag 31 maart 2023 (15.00-19.00u) voor iedereen 
3de trim.: dinsdag 2 mei 2023 om 19.30 uur: ontvangst ouders 2de jaars (wat na 1ste graad) 
    donderdag 4 mei 2023 om 19.30 uur: ontvangst ouders 4de jaars (wat na 2de graad) 

 vrijdag 30 juni 2023 (van 15.00 tot 19.00u) afhalen rapporten 1ste t/m 5de jaar              
4. Maandrapporten: 
1ste trim.: R1 - vrijdag 21 oktober 2022 
               R2 – woensdag 30 november 2022 (3de graad) 
                       - vrijdag 2 december 2022 (2de  graad) 
         - woensdag 7 december 2022 (1ste  graad) 
2de trim.:  R3 – vrijdag 17 maart 2023 (1-2-3) en vrijdag 31 maart 2023 (4-5-6) 
3de trim.:  R4 – woensdag 7 juni 2023 (6de jaar) 
                       - vrijdag 9 juni 2023  (4de en 5de jaar) 
         - woensdag 14 juni 2023 (1ste, 2de en 3de jaar) 
5. Sportdag: vrijdag 30 september 2022 
6. Infodag: zaterdag 11 maart 2023  – infoavond ouders woensdag 22 en donderdag 23 maart 2023  
7. Barbecue: zondag 4 juni 2023  
8. Examens: 1ste trim.: van maandag 5 december t/m vrijdag 16 december 2022 (3de graad) 

                van woensdag 7 december t/m vrijdag 16 december 2022 (2de graad) 
   van vrijdag 9 december t/m vrijdag 16 december 2022 (1ste graad) 

2de trim.: van woensdag 22 maart t/m dinsdag 28 maart 2023 (2de jaar + 1KV+1STEM) 
               van donderdag 23 maart t/m dinsdag 28 maart 2023 (1AV) 
 van vrijdag 24 maart t/m dinsdag 28 maart 2023 (3de jaar) 
3de trim.: van maandag 12 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (6de jaar)  

    van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (5de jaar) 
               van woensdag 14 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (4de jaar) 

   van vrijdag 16 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (3de jaar) 
               van vrijdag 16 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (2de jaar + 1KV+1STEM) 
               van maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (1AV) 

 9. Einde schooljaar: 
 vrijdag 23 juni 2023 galabal 6de jaar 
 maandag 26 juni 2023 proclamatie 6de jaar 
       woensdag 28 juni 2023: inleveren schoolagenda, toetsen en notities 
       vrijdag 30 juni 2023: afhalen rapporten  1ste t/m 5de  jaar (van 15.00 tot 19.00 uur) 
10. Bijkomende proeven en personeelsvergadering:  

maandag 28 augustus 2023 en dinsdag 29 augustus 2023 om 8.30 uur 
       woensdag 30 augustus 2023: personeelsvergadering en deliberaties bijkomende proeven om 10 uur 
11. Leerlingencontact: donderdag 6 oktober 2022 (LLC1) + dinsdag 2 mei 2023 (LLC2) 
12. Bezinning + westhoek 5de jaar: maandag 27 maart t/m donderdag 30 maart 2023 
13. Culturele week 6de jaar: maandag 27 maart t/m 29 maart 2023 – Sociale dag 6de jaar: donderdag 30 maart 2023 
14. Reizen 1st jaar: 26-28 april ‘23 - 3de-4de jaar: 15-16-17 mei ‘23 – 2° jaar: 1-3 maart ‘23 -  5de jaar: 16-17 mei ‘23 
15. RETO-reis: zaterdag 13 mei – vrijdag 19 mei 2023 


