
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar 2022 - 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

‘t Nederwijsje 
 

Nederstraat 30 
3730 HOESELT 
T 089 41 39 71 

 

 

KODB vzw VGB 

Vrije Gesubsidieerde Basisschool 
www.nederwijsje-opwermerke.be  

http://www.nederwijsje-opwermerke.be/


    

 

ORGANISATIE SCHOOLUREN 
 

 Voormiddag Namiddag 

maandag/dinsdag/ 
donderdag/vrijdag 

8.40 u – 12.15 u 13.15 u – 15.10 u 

woensdag 8.40 u – 12.15 u  

 

Vanaf 8.25 uur is er toezicht op de speelplaats. Vanaf dat moment zijn de 
leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten. De lessen beginnen stipt, 

daarom verwachten wij de leerlingen ook op tijd op school.  
 
 

 

  



    

 
 
 

WELKOM 

 
 
 

Dag leerlingen, beste ouders, 
 
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin, een nieuw welkom aan ieder 
van jullie. Jullie zijn van harte welkom in onze school. 
Het hele team is er klaar voor om ‘samen met jullie’, er een leerrijk en 
boeiend schooljaar van te maken. 
 
Wij vinden het belangrijk om jullie op een kwaliteitsvolle, enthousiaste 
en persoonlijke manier te begeleiden. Naast het bijbrengen van kennis 
willen wij ook aandacht schenken aan andere vaardigheden en aan het 
welbevinden en het welzijn van alle betrokkenen. 
 
Het gehele opvoedingsproject is geïnspireerd op een christelijke en 
hedendaagse visie. 
 
Deze infobrochure bevat vooral concrete info. Gelieve ze zorgvuldig te 
bewaren en te raadplegen indien nodig.  
 
Wij willen alle ouders van harte danken voor het vertrouwen dat zij 
stellen in onze school. Mocht u zorgen of vragen hebben over uw kind, 
aarzel dan niet ons te contacteren. U bent altijd van harte welkom. 
 
Directie en schoolteam 

 
 
 



    

 

NIEUWIGHEDEN VOOR HET NIEUWE JAAR 

 

BIJDRAGEREGELING MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR 

Indexaanpassing:  

Maximumfactuur voor kleuters € 50,00 voor de lagere school € 95,00 

Maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 480,00.  

Niet-recupereerbare kosten bij activiteiten worden tot max. € 10 niet meer 
terugbetaald. 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op  
(sociale) media.  Neem je deel aan  (sociale) media van de school, dan 
verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je 
houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school 
hebben opgesteld. 

 
 

AANDACHTSPUNTEN 

 
Taalscreening bij de 5-jarige kleuters, eventueel volgt een taaltraject. 
 
 

 

DECREET INSCHRIJVINGSRECHT 

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald: 
 ’t Nederwijsje: maximum 50 kleuters 
  maximum 90 leerlingen lagere school 
 Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 50 kleuters 
 Lagere school Het Opwermerke: max 12 lln/leerjaar 
 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 verlopen als volgt: 

 De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 28 
februari 2023 tot en met 21 maart 2023 

 De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 21 
april 2023 bekend gemaakt. 

 Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 24 
april 2023 tot en met 15 mei 2023. 

 Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen. 



    

 

SCHOOLBESTUUR 
 
Onze school is één van de twaalf scholen van de scholengemeenschap 
“K.O.D.B.” (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen) 

Deze twaalf scholen behoren tot eenzelfde schoolbestuur  
(vzw K.O.D.B.). 

 
 

 vzw K.O.D.B.  
 Schoolstraat 45 
 3740 BILZEN 
  089 79 18 96 
 email: kodb@telenet.be 
 website: www.kodb.be  
 
 
 
 
 

 

ONZE SCHOOL 
 

KODB vzw VGB 

Vrije Gesubsidieerde Basisschool 

www.nederwijsje-opwermerke.be  
Vestiging 1 Vestiging 2 Vestiging 3 

 

Nederwijsje 
 
 

Nederstraat 30 
3730 HOESELT 
T 089 41 39 71 

 

 

Opwermerke 
Kleuters 

 

Bovenstraat 30 
3730 HOESELT 
T 012 39 35 82 

(kies 2)  
 

 

Opwermerke 
Lager 

 

Bovenstraat 31 
3730 HOESELT 
T 012 39 35 82  

( kies 1) 
 

 

 

mailto:kodb@telenet.be
http://www.kodb.be/
http://www.nederwijsje-opwermerke.be/


    

 
 
Directie       
Jos Gregoor      
 089 41 39 71 (school) 
GSM: 0491 73 58 32   
jos.gregoor@kodb.be  
  

 
 
Secretariaat 
• Administratie  : Mevr. Stéphanie Bouvrie 

   secretariaat.nederwijsje-opwermerke@kodb.be 

 
Beleidsmedewerkers 
 
  Beleidsondersteuner : Juf Tine Thys 
   tine.thys@kodb.be  

 
• Zorgbegeleider 

leerlingenniveau 
: Juf. Lidy Ketelslegers 

  lidy.ketelslegers@kodb.be   
 

• Zorgbegleider 
schoolniveau 

: Mr. Guido Wijnen 
guido.wijnen@kodb.be  

    

• ICT-coördinator : Juf Elien Snellings 

   elien.snellings @kodb.be   

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jos.gregoor@kodb.be
mailto:stephanie.admin@nederwijsje-opwermerke.be
mailto:tine.thys@kodb.be
mailto:lidy.ketelslegers@kodb.be
mailto:guido.wijnen@kodb.be
mailto:benny.noben@kodb.be


    

ONS SCHOOLTEAM 
 

VESTIGING 1 + administratieve zetel: ‘t Nederwijsje 
 

  Jongste kleuters : Juf. Manuella Hansen 

  4-jarige kleuters + zorg : Juf. Stephanie Wijnen 

  Oudste kleuters : Juf. Noëlla Palmans  

  Kinderverzorgster : Juf. Wendy Menten 

  LO kleuters  : Juf. Ine Schabregs 

  1ste graad : Juf. Kris Fourrier 

  : Juf. Ine Degraen 

  2de graad  : Juf. Tine Thys 

  : Juf. Els Hellinx 

  : Juf. Ine Degraen 

  3de graad : Juf. Elien Snellings 

  : Juf. Mirte Vanloffelt 

  Zorg in de klassen : 
 

Juf. Lidy Ketelslegers            

  LO lager onderwijs : Juf. Hilde Slegers 

  : Juf. Jolien Jehaes 

  ICT ondersteuning in de klas : Mr. Steven Konings 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



    

SCHOOLRAAD 
 

De schoolraad is samengesteld met vertegenwoordigers van: 
 

ouderraad:   Dhr. Jurgen Vanspauwen (Neder) 
  Mevr. Anouk Vastbinder (Werm) 
   

leerkrachten: Mevr. Lidy Ketelslegers (Neder) 
  Dhr. Guido Wijnen, voorzitter (Werm) 
  

lokale gemeenschap: Mevr. Anja Vanspauwen (Neder) 

   Dhr. Daniel De Schaetzen (Werm) 
 

ONZE SAMENWERKING MET HET CLB 
 
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Limburg. Daar staat 
een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de 
ouders, de leerkrachten en de school. 
 
Contactadres voor onze school :  
ENKEL op afspraak kan men nog terecht in BILZEN. 
 089-56 93 20 
Afspraak in het voormalige “Broederhuis”  
Winterstraat 12 te Bilzen. 
 
nieuwe adresgegevens:  
Het adres in Genk is: 
VCLB - Vrij CLB Limburg - Afdeling Genk-Bilzen 
Zevenbonderstraat 80 
3600 Genk 
 089-56 93 20 
 
Directeur  : Mevrouw Veerle Pellens 
Onthaalteam : Mevrouw Hilde Willems 
              : Mevrouw Annick Baeckelmans 
Secretariaat (GENK/BILZEN) : Mevrouw Ingrid Lemmens 
 
Voor alle medische vragen kunt u terecht op het telefoonnummer  
089- 56 93 20 



    

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG “DOL-FIJN” 
georganiseerd door de gemeente en het OCMW 

 
 
 

IBO Dol-Fijn 
Beukenlaan 11 
3730    Hoeselt 
089/30 92 05 

bko-dolfijn@hoeselt.be  
bko@hoeselt.be 

 
 Voor wie       

voor alle kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar die in Hoeselt wonen of 

in Hoeselt naar school gaan. 

 Opvanguren    

van maandag tot en met vrijdag  

Voor-schools  vanaf 07 u  tot schooltijd  

Na-schools  vanaf einde schooltijd tot 18.30 u  

 

 Opvanglocaties  

o Centrum = centrale opvang  

Beukenlaan 11   

 089/ 30.92.05    - 0478/41.33.29  

o Werm : Parochiezaal  Bovenstraat 31 

0468/32.99.73 

o Sint-Huibrechts-Hern : kleuterschool Hernerweg 137  

o Romershoven : Pastorij  Romershovenstraat 59  

0468/31.26.96  

o O.L.Vrouwparochie : Parochiecentrum de Brug, Nederstraat 

57 

0468/31.41.64 

o Alt-Hoeselt : Schoolstraat 5  

0468/31.89.94 

 

 

mailto:bko-dolfijn@hoeselt.be
mailto:bko@hoeselt.be


    

 Tarieven  

Voor- en naschoolse opvang  
     Half uur   1 uur  

Eerste kind        1 €     2 € 
Vanaf 2°kind  0,50 €    1 €  
 Woensdagnamiddag  
<= 3 uren   1 € per begonnen half uur  

               Meer dan 3 uren  max 6 € 
 
  Vakantiedagen  

< 3 uren   1 € per begonnen half uur  
Tussen 3 en 6 uren  max 6 € 
Meer dan 6 uren  max 10 € 
 

 Vakantieopvang  

De vakantieopvang wordt georganiseerd in onze centrale opvang 
Beukenlaan 11 en wij werken steeds met voorinschrijvingen.  
Wanneer de voorinschrijvingen beschikbaar zijn wordt hiervan 
melding gemaakt in de opvanglocaties aan de hand van ORANJE 
documenten. 
 

 Inschrijvingen  

Om gebruik te kunnen maken van de opvang dienen de kinderen 
eerst aangemeld en ingeschreven  te worden. Vanaf 01 september 
2020 zal de kinderopvang werken met een online 
inschrijfsysteem.  Dit houdt in dat de ouders wekelijks online 
moeten inschrijven. Via i-school.  Handleiding te verkrijgen na 
eerste contact en ondertekening van huishoudelijk reglement. 
 
 

 Nog vragen  

Heeft u nog vragen of bemerkingen, dan kan u dagelijks terecht 
bij de begeleiding van de opvang of neemt u contact op met de 
coördinator  Annemie Neven   089/30.92.05 (tijdens 
kantooruren) Mail: annemie.neven@hoeselt.be 

mailto:annemie.neven@hoeselt.be


    

TE NOTEREN DATA 

Nederwijsje 

 KLEUTERS - INFO-AVOND:   donderdag 8 september 2022              

 

OUDERCONTACT KLEUTERS 

 

donderdag 17 november ‘22 : 5j. kleuters  – OUDERCONTACT  
woensdag 14 december ‘22 : 3/4j.kleuters – OUDERCONTACT 
donderdag  16 maart ‘23 : 5j. kleuters  – OUDERCONTACT 

Woensdag  14juni ‘23 : 3/4j.kleuters  – OUDERCONTACT 
U wordt hiervoor uitgenodigd via Gimme waarin de juiste uren worden meegedeeld. Via 
Gimme kan je ook inschrijven  
 

 
 

 
 

LAGER OND. - INFO-AVOND:  dinsdag 6 september 2022  

 

OUDERCONTACT LAGER ONDERWIJS 
donderdag 27 oktober ‘22 : 1ste leerjaar  - OUDERCONTACT 
donderdag 10 november ‘22 : 2de t/m 6de leerjaar - OUDERCONTACT 
donderdag  30 maart ‘23 : alle leerlingen   - OUDERCONTACT  
U wordt hiervoor uitgenodigd via Gimme waarin de juiste uren worden meegedeeld. Via 
de antwoordstrook op Gimme kan je ook inschrijven. 
Indien nodig kan er altijd een oudercontact aangevraagd worden door de klastitularis of 
de ouders. 
 

CONFERENTIES : woensdag 12 oktober 2022 
: dinsdag 6 december 2022 
: woensdag 25 januari 2023 
: woensdag 17 mei 2023 



    

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN NEDERWIJSJE Kleuters en Lager onderwijs 
 

Boekenbeurs :  vrijdag 21 oktober 2022 
Bloemenverkoop : week 24 oktober 2022 
Kalenderverkoop : eind november 2022 
Mini-kersthappening : woensdag 21 december 2022 
Pasta take-away : zondag 29 januari 2023 
Koekjesverkoop : week van 27 februari 2023 
Openklasdag kls °2021 : zaterdag 04 maart 2023 (10u.-12u.) 
Binnenspeeltuin - kleuters : vrijdag 31 maart 2023 
1ste communie : zondag 14 mei 2023 (Hoeselt Centrum) 
Vormsel :  zaterdag 20 mei 2023 
Musical  : vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2023 
Fietsexamen : dinsdag 27 juni 2023 
Diploma 5-jarige kleuters : woensdag 28 juni 2023 
Afscheid 6de leerjaar : woensdag 28 juni 2023 
Springkastelen kleuters : donderdag 29 juni 2023 
Schoolreis 1e t/m 6e lager : woensdag 29 juni 2023 
   
   
   

Er kunnen zich in de planning eventueel nog wijzigingen 
voordoen. 
 

 

 
 



    

VAKANTIES en VRIJE DAGEN  
 

Eerste trimester 
 

Conferentie  : woensdag 12 oktober 2022 
 

Herfstvakantie  : maandag 31 oktober 2022 
   tem zondag  6 november 2022 
 

Wapenstilstand  : vrijdag 11 november 2022 
 

Conferentie  : dinsdag 6 december 2022 
 
 

Kerstvakantie  : maandag 26 december 2022 
   tem zondag 8 januari 2023 
 

Tweede trimester 
 
 

Conferentie  :  woensdag 25 januari 2023 
 

Krokusvakantie  :  maandag 20 februari 2023 
   tem zondag 26 februari 2023 
 

Facultatieve verlofdag  : vrijdag 17 maart 2023 
 

Paasvakantie  : maandag 3 april 2023 
   tem zondag 26 april 2023 
 

Derde trimester 
 

Facultatieve verlofdag : dinsdag 2 mei 2023 
 

Conferentie  : woensdag 17 mei 2023 
 

O.L.H. – Hemelvaart : donderdag 18 mei 2023 
 

Vrijaf (Brugdag) : vrijdag 19 mei 2023 
 

Pinkstermaandag : maandag 29 mei 2023 
 
 

Laatste schooldag        : vrijdag 30 juni 2023 (voormiddag)   
 
  

De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022 



    

 
 

ORGANISATIE SCHOOLUREN 
 

 Voormiddag Namiddag 

maandag/dinsdag/ 
donderdag/vrijdag 

8.40 u – 12.15 u 13.15 u – 15.10 u 

woensdag 8.40 u – 12.15 u  

 

Vanaf 8.25 uur is er toezicht op de speelplaats. Vanaf dat moment zijn de 
leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten. De lessen beginnen stipt, 

daarom verwachten wij de leerlingen ook op tijd op school.  

 
BEREIKBAARHEID van de SCHOOL 

 
‘t  Nederwijsje 
 

 Nederstraat 30 – 3730 Hoeselt 
 Telefoon school: 089 41 39 71 
 Dringende gevallen: GSM directie: 0491 73 58 32 
 jos.gregoor@kodb.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.nederwijsje-opwermerke.be  
 
 
 
 

mailto:jos.gregoor@kodb.be
http://www.nederwijsje-opwermerke.be/


    

BIJDRAGEREGELING 
Nederwijsje 

 

 VERPLICHTE ACTIVITEITEN PER KLAS 
 

 2,5 +  
3-jarigen 

4-jarigen 5-jarigen 

Kleuterzwemmen (5 x € 1,50/keer)  € 7,50 € 7,50 

Rollebolle  € 3,00 € 3,00 

Kleuterturnen (5 x € 0,50/keer) € 2,50 € 2,50 € 2,50 

Andere activiteiten / uitstappen / 

projecten: vb. toneel, treintje, 

binnenspeeltuin, … 

€ 47,50 € 37,00 € 37,00 

Totaal schooljaar 2022 - 2023 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

 

 1ste leerjaar 2de leerjaar 

Kronkeldiedoe € 3,50 € 3,50 

Schoolreis (richtprijs) € 25,00 € 25,00 

Sportdag € 3,00 € 3,00 

Zwemmen (€ 1,50/beurt) ± 8 keer € 12,00 € 12,00 

Occasionele activiteiten / uitstappen: 

vb. vervoer, toneel, ... 

€ 51,50 €  51,50 

Totaal schooljaar 2022 - 2023 € 95,00  € 95,00  

 

 3de leerjaar 4de leerjaar 

Alles met de bal € 3,00 € 3,00 

Schoolreis (richtprijs) € 25,00 € 25,00 

Sportdag € 3,00 € 3,00 

Zwemmen (€ 1,50/beurt) ± 7x € 10,50 € 10,50 

Occasionele activiteiten / uitstappen: 

vb. vervoer, toneel, … 

€ 53,50 € 53,50 

Totaal schooljaar 2022 - 2023 € 95,00  € 95,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 5de leerjaar 6de leerjaar 

American Games € 3,00 € 3,00 

Schoolreis (richtprijs) € 25,00 € 25,00 

Schaatsen € 10,00 € 10,00 

Sportdag € 3,00 € 3,00 

Zwemmen 5de lj. (€ 1,50/beurt) ± 8x € 12,00  

Occasionele activiteiten / uitstappen: 

vb. vervoer, toneel, … 

€ 42,00 € 54,00 

Totaal schooljaar 2022 - 2023 € 95,00  € 95,00   
 

*  Een nieuw turn-T-shirt is te verkrijgen tegen € 8,00 per stuk en een 
 turnbroekje tegen € 6,00 per stuk.  
 

* Prijzen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIET-VERPLICHT AANBOD  
 

Vestiging 1: Nederwijsje 

Middagtoezicht € 0,35/dag 

Tijdschrift Averbode kleuters  € 40,00 (jaarabonnement) 

Tijdschrift Averbode lager onderwijs € 45,00 (jaarabonnement) 

Vakantieboeken Averbode € 7,95 

Leespas/Robbe&Bas/Leeskriebel… € 45 

  

Nieuwjaarsbrieven lager € 0,75 

………  
 

 EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN – max. € 480,00 
 

Maximum € 480 voor de ganse schoolloopbaan 
 



    

SCHOOLFACTURATIE 
 
Schoolrekening 1 

 Periode september – oktober  
 Op datum van 31/10/’22 en wordt meegegeven na de 

herfstvakantie 
 
Schoolrekening 2 

 Periode november – december  
 Op datum van 31/12/’22 en wordt meegegeven na de 

kerstvakantie 
 
Schoolrekening 3  

 Periode januari – maart 
 Op datum van 31/03/’23 en wordt meegegeven na de 

paasvakantie 
 
Schoolrekening 4 

 Periode april – mei – juni 
 Op datum van 30/06/’23 en wordt bezorgd op het einde 

schooljaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

VERZEKERING SCHOOLONGEVALLEN 
 

De school heeft een polis schoolongevallen afgesloten bij het 
 

 Interdiocesaan Centrum - Afdeling Hasselt 
 Kempische Steenweg 404 
 3500 HASSELT 
 Polisnummer: 11/15291240234  

 

Wanneer zich een schoolongeval voordoet dienen er 3 
documenten ingevuld te worden. (te verkrijgen bij de klastitularis 
of op het secretariaat) 
 

1) Schadeformulier:  in te vullen en te ondertekenen door   
 de ouders, leerkracht of directie. 
 

OPGELET: Ingeval van een ziekenhuisopname kan u beter eerst info 
inwinnen bij uw eigen hospitalisatieverzekering. Onze 
verzekeringsmaatschappij betaalt immers niet alle kosten terug. (enkel 1x 
het barema van de mutualiteit) 
 

2) Geneeskundig getuigschrift: in te vullen door de behandelende 
 arts. Opgelet: apart formulier voor de tandarts !   
    

  Bezorg deze 2 documenten zo snel mogelijk op het 
secretariaat van de school zodat er een dossier geopend kan 
worden bij onze verzekeringsmaatschappij. 

 

3) Uitgavenstaat:  
 Invullen van persoonlijke gegevens + rekeningnummer 
 Ondertekenen 
 Aan dit formulier bevestigt u uw onkostennota’s = apotheek + 
kwijtschrift dat u ontvangt na tussenkomst ziekenfonds 

 

LET OP: De verzekeringsmaatschappij betaalt nooit rechtstreeks aan de 
schuldeisers. Betaal dus steeds eerst alle rekeningen vooraleer u ze op het 
secretariaat bezorgt. De verwerkingstijd bedraagt soms een maand vooraleer u de 
gemaakte onkosten teruggestort krijgt.  
Indien het gaat om grote bedragen (naar aanleiding van bijv. operatie), bezorg de 
rekening/factuur dan zo snel mogelijk op het secretariaat.  
Op deze manier ontvangt u het geld tijdig voor de vervaldatum van de factuur.  



    

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN NEDERWIJSJE Kleuters en Lager onderwijs 
 

Boekenbeurs :  vrijdag 21 oktober 2022 
Bloemenverkoop : week 24 oktober 2022 
Kalenderverkoop : eind november 2022 
Mini-kersthappening : woensdag 21 december 2022 
Pasta take-away : zondag 29 januari 2023 
Koekjesverkoop : week van 27 februari 2023 
Openklasdag kls °2021 : zaterdag 04 maart 2023 (10u.-12u.) 
Binnenspeeltuin - kleuters : vrijdag 31 maart 2023 
1ste communie : zondag 14 mei 2023 (Hoeselt Centrum) 
Vormsel :  zaterdag 20 mei 2023 
Musical  : vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2023 
Fietsexamen : dinsdag 27 juni 2023 
Diploma 5-jarige kleuters : woensdag 28 juni 2023 
Afscheid 6de leerjaar : woensdag 28 juni 2023 
Springkastelen kleuters : donderdag 29 juni 2023 
Schoolreis 1e t/m 6e lager : woensdag 29 juni 2023 
   
   
   

Er kunnen zich in de planning eventueel nog wijzigingen 
voordoen. 
 
 
 



    

 

VAKANTIES en VRIJE DAGEN  
 

Eerste trimester 
 
Eerste schooldag : donderdag 1 september 2022 
Conferentie  : woensdag 12 oktober 2022 
Herfstvakantie  : maandag 31 oktober 2022 
      tem zondag 6 november 2022 
Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2022  
Conferentie  : dinsdag 6 december 2022 
Kerstvakantie  : maandag 26 december 2022 
     tem zondag 8 januari 2023  
 
Tweede trimester 
 
Conferentie  : woensdag 25 januari 2023 
Krokusvakantie : maandag 20 februari 2023 
      tem zondag  26 februari 2023 
facultatief verlof : vrijdag 17 maart 2023 
Paasvakantie  : maandag 3 april 2023 
      tem zondag 16 april 2023 
 
Derde trimester 
 
Dag van de arbeid : maandag 1 mei 2023 
facultatief verlof : dinsdag 2 mei 2023 
Conferentie  : woensdag 17 mei 2023 
Hemelvaart  : donderdag 18 mei 2023 

& vrijdag 19 mei 2023 (brugdag) 
Pinkstermaandag    : maandag 29 mei 2023 
Laatste schooldag   : vrijdag 30 juni 2023 (Namiddag VRIJAF!) 

    
 
De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2023 
 


