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Instapdata 2022-2025 
 

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één 
van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden 
met de instapdata, maar gelden nog wel de voorrangsperiodes en capaciteitsnormen zoals vermeld in 
het schoolreglement. 

 

INSTAPDATA 2022-2023 
Kinderen geboren tot en met 

… 
stappen ten vroegste in na … dus vanaf … 

1 maart 2020 de zomervakantie donderdag 1 september 2022 

7 mei 2020 de herfstvakantie maandag 7 november 2022 

9 juli 2020 de kerstvakantie maandag 9 januari 2023 

1 augustus 2020 de teldag woensdag 1 februari 2023 

27 augustus 2020 de krokusvakantie maandag 27 februari 2023 

17  oktober 2020 de paasvakantie maandag 17 april 2023 

22 november 2020 O. H. Hemelvaart maandag 22 mei 2023 

Is uw kind later geboren? 
Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2023-2024 

 

INSTAPDATA 2023-2024 
Kinderen geboren tot en met 

… 
stappen ten vroegste in na … dus vanaf … 

1 maart 2021 de zomervakantie vrijdag 1 september 2023 

6 mei 2021 de herfstvakantie maandag 6 november 2023 

8 juli 2021 de kerstvakantie maandag 8 januari 2024 

1 augustus 2021 de teldag donderdag 1 februari 2024 

19 augustus 2021 de krokusvakantie maandag 19 februari 2024 

15 oktober 2021 de paasvakantie dinsdag 15 april 2024 

13 november 2021 O. H. Hemelvaart maandag 13 mei 2024 

Is uw kind later geboren? 
Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2024-2025 

 

INSTAPDATA 2024-2025 
Kinderen geboren tot en met 

… 
stappen ten vroegste in na … dus vanaf … 

1 maart 2022 de zomervakantie maandag 2 september 2024 

4 mei 2022 de herfstvakantie maandag 4 november 2024 

6 juli 2022 de kerstvakantie maandag 6 januari 2025 

1 augustus 2022 de teldag maandag 3 februari 2025 

10 september 2022 de krokusvakantie maandag 10 maart 2025 

22 oktober 2022 de paasvakantie dinsdag 22 april 2025 

2 december 2022 O. H. Hemelvaart maandag 2 juni 2025 

Is uw kind later geboren? 
Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2025-2026 

 

http://www.vrijebasisschoolmariadal.be/

