
datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

tijdens op open gesloten open gesloten 

de een in de wegens op 

vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek

open normale regeling

gesloten normale regeling

open

gesloten

vrijdag 1 juli 2022 GROTE VAKANTIE

zaterdag 2 juli 2022

zondag 3 juli 2022

maandag 4 juli 2022

dinsdag 5 juli 2022

woensdag 6 juli 2022

donderdag 7 juli 2022

vrijdag 8 juli 2022

zaterdag 9 juli 2022

zondag 10 juli 2022

maandag 11 juli 2022

dinsdag 12 juli 2022

woensdag 13 juli 2022

donderdag 14 juli 2022

vrijdag 15 juli 2022

zaterdag 16 juli 2022

zondag 17 juli 2022

maandag 18 juli 2022

dinsdag 19 juli 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
woensdag 20 juli 2022

donderdag 21 juli 2022

vrijdag 22 juli 2022

zaterdag 23 juli 2022

zondag 24 juli 2022

maandag 25 juli 2022

dinsdag 26 juli 2022

woensdag 27 juli 2022

donderdag 28 juli 2022

vrijdag 29 juli 2022

zaterdag 30 juli 2022

zondag 31 juli 2022

maandag 1 augustus 2022

dinsdag 2 augustus 2022

woensdag 3 augustus 2022

donderdag 4 augustus 2022

vrijdag 5 augustus 2022

zaterdag 6 augustus 2022

zondag 7 augustus 2022

maandag 8 augustus 2022

dinsdag 9 augustus 2022

woensdag 10 augustus 2022

donderdag 11 augustus 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
vrijdag 12 augustus 2022

zaterdag 13 augustus 2022

zondag 14 augustus 2022

maandag 15 augustus 2022

dinsdag 16 augustus 2022

woensdag 17 augustus 2022

donderdag 18 augustus 2022

vrijdag 19 augustus 2022

zaterdag 20 augustus 2022

zondag 21 augustus 2022

maandag 22 augustus 2022

dinsdag 23 augustus 2022

woensdag 24 augustus 2022

donderdag 25 augustus 2022

vrijdag 26 augustus 2022

zaterdag 27 augustus 2022

zondag 28 augustus 2022

maandag 29 augustus 2022

dinsdag 30 augustus 2022

woensdag 31 augustus 2022

donderdag 1 september 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
vrijdag 2 september 2022

zaterdag 3 september 2022

zondag 4 september 2022

maandag 5 september 2022

dinsdag 6 september 2022

woensdag 7 september 2022

donderdag 8 september 2022

vrijdag 9 september 2022

zaterdag 10 september 2022

zondag 11 september 2022

maandag 12 september 2022 Studiekriebels opent de boeken. :-)

dinsdag 13 september 2022

woensdag 14 september 2022

donderdag 15 september 2022

vrijdag 16 september 2022

zaterdag 17 september 2022

zondag 18 september 2022

maandag 19 september 2022

dinsdag 20 september 2022

woensdag 21 september 2022

donderdag 22 september 2022

vrijdag 23 september 2022

zaterdag 24 september 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
zondag 25 september 2022

maandag 26 september 2022

dinsdag 27 september 2022

woensdag 28 september 2022

donderdag 29 september 2022

vrijdag 30 september 2022

zaterdag 1 oktober 2022

zondag 2 oktober 2022

maandag 3 oktober 2022 hele dag open!

dinsdag 4 oktober 2022

woensdag 5 oktober 2022

donderdag 6 oktober 2022

vrijdag 7 oktober 2022

zaterdag 8 oktober 2022

zondag 9 oktober 2022

maandag 10 oktober 2022

dinsdag 11 oktober 2022

woensdag 12 oktober 2022

donderdag 13 oktober 2022

vrijdag 14 oktober 2022

zaterdag 15 oktober 2022

zondag 16 oktober 2022

maandag 17 oktober 2022 vermoedelijk start herfstexamens



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
dinsdag 18 oktober 2022

woensdag 19 oktober 2022

donderdag 20 oktober 2022

vrijdag 21 oktober 2022

zaterdag 22 oktober 2022

zondag 23 oktober 2022

maandag 24 oktober 2022

dinsdag 25 oktober 2022

woensdag 26 oktober 2022

donderdag 27 oktober 2022

vrijdag 28 oktober 2022

zaterdag 29 oktober 2022

zondag 30 oktober 2022

maandag 31 oktober 2022 HERFSTVAKANTIE

dinsdag 1 november 2022

woensdag 2 november 2022

donderdag 3 november 2022

vrijdag 4 november 2022

zaterdag 5 november 2022 Maaike niet, wel Bart en Niels

zondag 6 november 2022

maandag 7 november 2022

dinsdag 8 november 2022

woensdag 9 november 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
donderdag 10 november 2022

vrijdag 11 november 2022 WAPENSTILSTAND

zaterdag 12 november 2022

zondag 13 november 2022

maandag 14 november 2022

dinsdag 15 november 2022

woensdag 16 november 2022

donderdag 17 november 2022

vrijdag 18 november 2022

zaterdag 19 november 2022

zondag 20 november 2022

maandag 21 november 2022

dinsdag 22 november 2022

woensdag 23 november 2022

donderdag 24 november 2022

vrijdag 25 november 2022

zaterdag 26 november 2022

zondag 27 november 2022

maandag 28 november 2022

dinsdag 29 november 2022

woensdag 30 november 2022

donderdag 1 december 2022

vrijdag 2 december 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
zaterdag 3 december 2022

zondag 4 december 2022 oefensessie Frans van 15u-17u (middelaar 1+2+3+4+5+6)

maandag 5 december 2022

dinsdag 6 december 2022

woensdag 7 december 2022

donderdag 8 december 2022

vrijdag 9 december 2022

zaterdag 10 december 2022

zondag 11 december 2022 oefensessie Wiskunde van 15u-17u (middelbaar 1+2)

maandag 12 december 2022 vermoedelijk start examens middelbaar eind trimester 1

dinsdag 13 december 2022

woensdag 14 december 2022

donderdag 15 december 2022

vrijdag 16 december 2022

zaterdag 17 december 2022

zondag 18 december 2022 oefensessie Wiskunde van 15u-17u (middelbaar 1+2)

maandag 19 december 2022

dinsdag 20 december 2022

woensdag 21 december 2022

donderdag 22 december 2022

vrijdag 23 december 2022

zaterdag 24 december 2022

zondag 25 december 2022



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
maandag 26 december 2022 KERSTVAKANTIE

dinsdag 27 december 2022

woensdag 28 december 2022

donderdag 29 december 2022

vrijdag 30 december 2022

zaterdag 31 december 2022

zondag 1 januari 2023

maandag 2 januari 2023

dinsdag 3 januari 2023

woensdag 4 januari 2023

donderdag 5 januari 2023

vrijdag 6 januari 2023

zaterdag 7 januari 2023

zondag 8 januari 2023

maandag 9 januari 2023 eerste week enkel studentjes van het lager onderwijs

dinsdag 10 januari 2023

woensdag 11 januari 2023

donderdag 12 januari 2023

vrijdag 13 januari 2023

zaterdag 14 januari 2023 Vanaf hier ook weer studenten middelbaar - blok en examens Niels; Niels dus afwezig, JC neemt over.

zondag 15 januari 2023

maandag 16 januari 2023

dinsdag 17 januari 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
woensdag 18 januari 2023

donderdag 19 januari 2023

vrijdag 20 januari 2023

zaterdag 21 januari 2023 JC vervangt Niels

zondag 22 januari 2023

maandag 23 januari 2023 vermoedelijk start winterproeven lager onderwijs

dinsdag 24 januari 2023

woensdag 25 januari 2023

donderdag 26 januari 2023

vrijdag 27 januari 2023

zaterdag 28 januari 2023 JC vervangt Niels

zondag 29 januari 2023

maandag 30 januari 2023 hele dag open!

dinsdag 31 januari 2023

woensdag 1 februari 2023

donderdag 2 februari 2023

vrijdag 3 februari 2023

zaterdag 4 februari 2023 JC vervangt Niels

zondag 5 februari 2023

maandag 6 februari 2023

dinsdag 7 februari 2023

woensdag 8 februari 2023

donderdag 9 februari 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
vrijdag 10 februari 2023

zaterdag 11 februari 2023 JC vervangt Niels

zondag 12 februari 2023

maandag 13 februari 2023

dinsdag 14 februari 2023

woensdag 15 februari 2023

donderdag 16 februari 2023

vrijdag 17 februari 2023

zaterdag 18 februari 2023

zondag 19 februari 2023

maandag 20 februari 2023 KROKUSVAKANTIE

dinsdag 21 februari 2023

woensdag 22 februari 2023

donderdag 23 februari 2023

vrijdag 24 februari 2023

zaterdag 25 februari 2023 Maaike niet, wel Bart en Niels

zondag 26 februari 2023

maandag 27 februari 2023 Bart plant hier de studenten van de dinsdag.

dinsdag 28 februari 2023 Bart afwezig.

woensdag 1 maart 2023

donderdag 2 maart 2023

vrijdag 3 maart 2023

zaterdag 4 maart 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
zondag 5 maart 2023

maandag 6 maart 2023

dinsdag 7 maart 2023

woensdag 8 maart 2023

donderdag 9 maart 2023

vrijdag 10 maart 2023

zaterdag 11 maart 2023

zondag 12 maart 2023 oefensessie Frans van 15u-17u (middelaar 1+2+3+4+5+6)

maandag 13 maart 2023

dinsdag 14 maart 2023

woensdag 15 maart 2023 hele dag open!

donderdag 16 maart 2023

vrijdag 17 maart 2023

zaterdag 18 maart 2023

zondag 19 maart 2023 oefensessie Wiskunde van 15u-17u (middelbaar 1+2)

maandag 20 maart 2023 vermoedelijk start examens middelbaar eind trimester 2

dinsdag 21 maart 2023

woensdag 22 maart 2023

donderdag 23 maart 2023

vrijdag 24 maart 2023

zaterdag 25 maart 2023

zondag 26 maart 2023 oefensessie Wiskunde van 15u-17u (middelbaar 1+2)

maandag 27 maart 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
dinsdag 28 maart 2023

woensdag 29 maart 2023

donderdag 30 maart 2023

vrijdag 31 maart 2023

zaterdag 1 april 2023

zondag 2 april 2023

maandag 3 april 2023 PAASVAKANTIE

dinsdag 4 april 2023

woensdag 5 april 2023

donderdag 6 april 2023

vrijdag 7 april 2023

zaterdag 8 april 2023

zondag 9 april 2023 PASEN

maandag 10 april 2023 PAASMAANDAG

dinsdag 11 april 2023

woensdag 12 april 2023

donderdag 13 april 2023

vrijdag 14 april 2023

zaterdag 15 april 2023

zondag 16 april 2023

maandag 17 april 2023 eerste week enkel studentjes van het lager onderwijs

dinsdag 18 april 2023

woensdag 19 april 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
donderdag 20 april 2023

vrijdag 21 april 2023

zaterdag 22 april 2023 Vanaf hier ook weer studenten middelbaar

zondag 23 april 2023

maandag 24 april 2023

dinsdag 25 april 2023

woensdag 26 april 2023

donderdag 27 april 2023

vrijdag 28 april 2023

zaterdag 29 april 2023

zondag 30 april 2023

maandag 1 mei 2023 DAG VAN DE ARBEID

dinsdag 2 mei 2023

woensdag 3 mei 2023

donderdag 4 mei 2023

vrijdag 5 mei 2023

zaterdag 6 mei 2023

zondag 7 mei 2023

maandag 8 mei 2023

dinsdag 9 mei 2023

woensdag 10 mei 2023

donderdag 11 mei 2023

vrijdag 12 mei 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
zaterdag 13 mei 2023

zondag 14 mei 2023

maandag 15 mei 2023 hele dag open!

dinsdag 16 mei 2023

woensdag 17 mei 2023

donderdag 18 mei 2023 HEMELVAART Bart en Niels aanwezig. Niels de laatste keer dit schooljaar wegens blok en examens. 

vrijdag 19 mei 2023

zaterdag 20 mei 2023

zondag 21 mei 2023

maandag 22 mei 2023

dinsdag 23 mei 2023

woensdag 24 mei 2023

donderdag 25 mei 2023

vrijdag 26 mei 2023

zaterdag 27 mei 2023 JC vervangt Niels

zondag 28 mei 2023 PINKSTEREN

maandag 29 mei 2023 PINKSTERMAANDAG

dinsdag 30 mei 2023

woensdag 31 mei 2023

donderdag 1 juni 2023

vrijdag 2 juni 2023

zaterdag 3 juni 2023

zondag 4 juni 2023 oefensessie Frans van 15u-17u (middelaar 1+2+3+4+5+6)



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
maandag 5 juni 2023

dinsdag 6 juni 2023

woensdag 7 juni 2023

donderdag 8 juni 2023

vrijdag 9 juni 2023

zaterdag 10 juni 2023 JC vervangt Niels

zondag 11 juni 2023 oefensessie Wiskunde van 15u-17u (middelbaar 1+2)

maandag 12 juni 2023

dinsdag 13 juni 2023

woensdag 14 juni 2023

donderdag 15 juni 2023 vermoedelijk start examens middelbaar einde schooljaar

vrijdag 16 juni 2023

zaterdag 17 juni 2023 JC vervangt Niels

zondag 18 juni 2023 oefensessie Wiskunde van 15u-17u (middelbaar 1+2)

maandag 19 juni 2023

dinsdag 20 juni 2023

woensdag 21 juni 2023

donderdag 22 juni 2023

vrijdag 23 juni 2023

zaterdag 24 juni 2023 JC vervangt Niels

zondag 25 juni 2023

maandag 26 juni 2023

dinsdag 27 juni 2023



datum open open studiezaal uitzonderlijk uitzonderlijk uitzonderlijk

open normale regeling tijdens op open gesloten open gesloten 

gesloten normale regeling de een in de wegens op 

open vakantie feestdag namiddag aankomende zaterdag

gesloten 9u-17u 9u-17u 13u-19u30 vakantie tijdens

vakantieweek
woensdag 28 juni 2023

donderdag 29 juni 2023

vrijdag 30 juni 2023

zaterdag 1 juli 2023 GROTE VAKANTIE

zondag 2 juli 2023


































