
     
 

 
 

 
Vakantieregeling en lesspreiding Begeleider in de 

kinderopvang - Kraamzorg 
 
Beste cursist(e), 
 
Wij wensen je nogmaals van harte welkom in ons centrum en wij hopen dat je een 
aangenaam en leerrijk cursusjaar tegemoet gaat. 
Hieronder vind je de kalender voor 2018-2019. Uitstappen en andere activiteiten zijn 
hierin nog niet opgenomen; zij zullen je in de loop van het cursusjaar meegedeeld 
worden. 
 

Vanaf maandag 3 september 
 

Start van de lessen 

Maandag 29 oktober tot en met 
zondag 4 november 

Herfstvakantie 

Maandag 5 november tot 9 
november 

Evaluatie en einde 1ste module begeleider in de 
kinderopvang 
 

Maandag 12 november tot en 
met 16 november 

Start 2de module begeleider in de kinderopvang 

Woensdag 12 december 
 

Pedagogische studiedag leerkrachten (geen les) 

Maandag 24 december tot en 
met zondag 6 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 21 tot en met vrijdag 
25 januari 

Evaluatie en einde 2de module begeleider in de 
kinderopvang 
 
Evaluatie en einde module Verzorgende aspecten 
Kraamzorg 
 

Maandag 28 januari tot en met 
vrijdag 1 februari 

Start 3de module begeleider in de kinderopvang 
 
Start psychosociale aspecten kraamzorg 
 

Maandag 4 maart tot en met 
zondag 10 maart 

Krokusvakantie 

Maandag 1 april tot en met 5 
april 

Evaluatie en einde 3de module begeleider in de 
kinderopvang 

Maandag 8 april tot en met 
maandag 22 april 

Paasvakantie  

Dinsdag 23 april tot en met 26 
april 

Start 4de module begeleider in de kinderopvang 

Woensdag 1 mei 
 

Dag van de Arbeid 

Woensdag 29 mei Facultatieve vrije dag (geen les) 

Donderdag 30 mei 
 

Hemelvaart  

Vrijdag 31 mei 
 

Vrije dag Hemelvaart (geen les) 

Maandag 3 juni  Examen 2e module (enkel maandaggroepen) 

Maandag 10 juni 
 

Pinkstermaandag 

Maandag 17 juni tot en met 
vrijdag 21 juni 

Evaluatie en einde 4de module begeleider in de 
kinderopvang 



Maandag 17 juni tot en met 
vrijdag 21 juni 

Evaluatie en einde psychosociale aspecten 
kraamzorg 

Donderdag 27 juni 
 

Proclamatie 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stany Meskens  
directeur 


