Schoolkalender 2017-2018
(zie kalender Smartschool voor de meest recente
versie => wordt altijd up-to-date gehouden)
september

oktober

november

december

januari
februari

maart

april

mei

maandag 4/9 t/m vrijdag 8/9
vrijdag 15/9
dinsdag 19/9
maandag 25/9
dinsdag 26/9
woensdag 27/9
woensdag 27/9 t/m vrijdag 29/9
dinsdag 3/10
donderdag 5/10
vrijdag 6/10
dinsdag 17/10
donderdag 19/10
vrijdag 20/10
vrijdag 20/10
vrijdag 20/10 t/m zondag 22/10
dinsdag 24/10
vrijdag 27/10
zaterdag 28/10 t/m zondag 5/11
dinsdag 7/11
dinsdag 14/11
vrijdag 17/11
zondag 26/11
donderdag 30/11
woensdag 6/12
donderdag 7/12
donderdag 7/12
vrijdag 8/12
donderdag 21/12
zaterdag 23/12 t/m zondag 7/1
zaterdag 20/1
dinsdag 30/1
vrijdag 2/2
vrijdag 2/2
vrijdag 9/2
vrijdag 9/2 t/m zaterdag 17/2
zaterdag 10/2 t/m zondag 18/2
vrijdag 23/2
dinsdag 27/2
vrijdag 2/3 t/m zondag 18/3
zondag 4/3
maandag 5/3
vrijdag 9/3
donderdag 15/3
vrijdag 16/3
zondag 18/3
maandag 26/3
vrijdag 30/3
vrijdag 30/3
zaterdag 31/3 t/m zondag 15/4
maandag 9/4 t/m vrijdag 13/4
zaterdag 21/4
vrijdag 27/4
vrijdag 27/4
dinsdag 1/5
vrijdag 4/5
vrijdag 4/5
dinsdag 8/5
woensdag 9/5
donderdag 10/5 + vrijdag 11/5
dinsdag 15/5

1°j en 5°j : Anker 5.1 (meter- en peterschap eerstejaars)
1°j : leeruitstap Aubechies – Pairi Daiza
1C : medisch onderzoek
1D : medisch onderzoek
1°2°3°4°j : Kunstkrak
Interscholenveldloop
5°j : leeruitstap naar Parijs / 6°j : leeruitstap naar Londen
1CD : leeruitstap de Helix
1AB : leeruitstap de Helix
dag van de leerkracht
1A (deel 1) : medisch onderzoek
2°j : verteldag
dag van de jeugdbeweging
rapport 1
eetfestijn oudercomité
1A (deel 2) : medisch onderzoek
oudercontact
herfstvakantie
1B (deel 1) : medisch onderzoek
1B (deel 2) : medisch onderzoek
6°j + ouders : gespreksavond i.v.m. hoger onderwijs
KOLB oudleerlingendag
1°2°3°4°j : theater Sex Thing
4°5°6°j : rapport 2
4°5°6°j : start examens
1°2°3°j : rapport 2
1°2°3°j : start examens
proclamatie
kerstvakantie
6°j : SID-in te Gent
3°4°j : auteurslezing Gerda Van Erkel
rapport 3
fuif promotie 2018
pedagogische studiedag (vrijaf voor leerlingen)
skivakantie (facultatief)
krokusvakantie
kleinkunstcollectief (organisatie KOLB)
1°2°j : auteurslezing Guy Didelez
tentoonstelling ‘200 jaar Sint-Jozefsinstituut’
academische zitting ‘200 jaar Sint-Jozefsinstituut’
lokale verlofdag Eerste Toog (vrijaf)
rapport 4
oudercontact
1°2°3°j : start examens
familiedag ‘200 jaar Sint-Jozefsinstituut’
4°5°6°j : examen wiskunde
1°2°3°j : trimesterrapport
6°j : feest van Chrysostomos (100 dagen)
paasvakantie
6°j : leeruitstap naar Berlijn (facultatief)
infodag voor 12-jarigen
4°5°6°j : rapport 5
2°j+4C : infoavond studiekeuze
feest van de arbeid : vrijaf
1° t/m 5° j : sportdag
6°j : excursie Lessines / Muziekbos
1°j meisjes : vaccinatie baarmoederhalskanker
1°2°3°j : rapport 5
Hemelvaart + brugdag (vrijaf)
4°j : leeruitstap naar de Helix

juni

maandag 21/5
donderdag 24/5 + vrijdag 25/5
vrijdag 25/5
vrijdag 25/5
vrijdag 25/5
dinsdag 22/5 t/m vrijdag 25/5
woensdag 6/6
donderdag 7/6
woensdag 13/6
donderdag 14/6
woensdag 27/6
donderdag 28/6
zaterdag 30/6

Pinkstermaandag (vrijaf)
6°j : sporttweedaagse in Comblain
3°j : leeruitstap naar Brugge
4°j : projectdag
5°j : leeruitstap naar de Westhoek
projectweek ’14-‘18
4°5°6°j : rapport 6
4°5°6°j : start examens
1°2°3°j : rapport 6
1°2°3°j : start examens
promotie laatstejaars
1°tot 5°j : proclamatie
start zomervakantie

