Data te onthouden
2019-2020
Datum

Activiteit

ma 19/08/2019

Om 9.00 u. in de spreekkamer directie: vergadering TA’s/TAC/directie met
aansluitend startlunch

ma 26/08/2019 en di 27/08/2019
in de voormiddag

Bijkomende proeven

wo 28/08/2019

Deliberatie
Om 13.15 u.: eindjaren
Om 15.00 u. overgangsjaren
13.00 u.: proclamatie bijkomende proeven

do 29/08/2019

Personeelsvergadering - teambuildingsmoment

ma 02/09/2019

Start schooljaar 2019-2020 volgens draaiboek 1ste schooldag
Individuele foto’s leerlingen volgens opgemaakt schema
Infomomenten voor leerlingen door directie

di 27/08/2019

ma 02/09/2019
ma 02/09/2019

1ste vakvergadering 1ste graad PV/TV – C-blok (C107) vanaf 15.25 u.

vr 06/09/2019

Eerste contactmoment met de ouders van de 1ste jaren

di 10/09/2019

Project “De vrijheid in zicht” voor alle 1ste jaarsleerlingen in Ursel

vr 13/09/2019

Deelname aan de jongerendag in Kleine Brogel voor alle 6de jaren

ma 16/09/2019

Vakvergadering hout – bureel TA hout vanaf 16.20 u

do 19/09/2019

Vakvergadering lassen – 2de en 3de graad bso – A065 vanaf 16.15 u.

vr 20/9/2019

Strapdag

ma 23/09/2019

Vakvergadering mechanica – 2de en 3de graad bso-tso –A065 vanaf 16.15 u

ma 23/09/2019

Vakvergadering bouw – lokaal B055 vanaf 16.20 u.

ma 23/09/2019
nog te bepalen

Vakvergadering elektriciteit – B014 vanaf 16.20 u.

nog te bepalen

Fiets op slot, dief bedot! voor 1B

nog te bepalen

Fietsregistratie

wo 25/09/2019

Workshop startende leerkrachten in het PTI (van 12 u. t.e.m. 14 u.)

vr 27/09/2019

Interprovinciale ontmoetingsdag POV

vr 27/09/2019

Schoolrun

di 01/10/2019

Teambuildingsdag 3de jaren – groep 1

do 03/10/2019

Teambuildingsdag 3de jaren – groep 2

ma 07/10/2019

Gezamelijke pedagogische studiedag voor alle Provinciale scholen van
Oost-Vlaanderen
Recreatief minivoetbaltornooi SVS PTI Eeklo

07/10/2019 tem 25/10/2019

Stage voor 6HO - 6RBO - 6BT - 6WTM - 6LASC- 7SINH -7SREN

di 08/10/2019

BOC - vergadering om 13.30 u.

di 08/10/2019 t.e.m vr 18/10/2019

Filmfest Gent – gelieve rekening te houden met de geplande klassenraden
bij eventuele boekingen !

wo 09/10/2019

Workshop rapportcommentaar en klassenraden (van 12 u. t.e.m. 14 u.)

do 10/10/2019

Begeleidende klassenraden 1ste graad – voorzitter : directeur
Begeleidende klassenraden mechanica 3de graad (vooraf: GIP opstart
vergadering – voorzitter: directeur

ma 14/10/2019

Fiets op slot, dief bedot! voor 1A

Data te onthouden
2019-2020
Datum

Activiteit

di 15/10/2019

Begeleidende klassenraden mechanica 2de graad – voorzitter: adjunctdirecteur
Begeleidende klassenraden Elektriciteit en IW (vooraf: GIP
opstartvergadering) – voorzitter: adjunct-directeur
Begeleidende klassenraden 1ste graad – voorzitter: directeur

di 15/10/2019

Veldloop in PHTI

di 15/10/2019

Schoolraad

wo 16/10/2019

Workshop externe communicatie (van 12 u. t.e.m. 14 u.)

wo 16/10/2019

Samen aan het werk alle leerkrachten zijn aanwezig op school van 13.00 u.
t.e.m. 15.30 u. (bv. voorbereiden PTI@work , workshop, overleg project
STEM,…) – info volgt later

wo 16/10/2019

Uiterste datum inschrijven punten in puntenregisters

vr 18/10/2019

Rapportuitreiking + bespreking van de resultaten met de leerlingen

vr 18/10/2019

Tornooi POOV Gent en PHTI Veldloop Blaarmeersen

ma 21/10 tem vr 25/10/2019 ????

Lasweek - RX-bus op de school voor 7SFOT

ma 21/10/2019 – di 22/10/2019

Tweedaagse 1B groep 1

do 24/10/2019 – vr 25/10/2019

Tweedaagse 1B groep 2

ma 21/10/2019

Oudercontact 2de en 3de graad

di 22/10/2019

Oudercontact 1ste graad

di 22/10/2019

Centrumraad - start 9.00 u. in A152

wo 23/10/2019

Kick off 60 jaar PTI: Feestelijke lunch voor alle personeelsleden,
gepensioneerde personeelsleden PTI en ere- GIP juryleden.
Voorstelling en degustatie van het feestbier.

ma 14/10/2019
di 15/10/2019

do 24/10/2019
do 24/10/2019

Begeleidende klassenraden afdeling hout
(vooraf: opstartvergadering GIP) – voorzitter : directeur
Begeleidende klassenraden afdeling bouw – voorzitter : adjunct-directeur
(vooraf: opstartvergadering GIP)

za 26/10/2019 t.e.m zo 03/11/2019

Herfstvakantie

ma 04/11/2019 t.e.m vr 22/11/2019

Stage voor 7SIOT

wo 06/11/2019

Workshop examenperiode (van 12 u. t.e.m. 14 u.)

do 07/11/2019

2de vakvergadering 1ste graad PV/TV – C-blok (C107) vanaf 15.25 u.

ma 11/11/2019

Vrije dag (wapenstilstand)

12/11/2019 t.e.m 29/11/2019

Stage voor 7SCWT – 7SFOT

12/11/2019 t.e.m 6/12/2019

Stage voor 7SSBT

do 14/11/2019

Badmintontornooi PM en PIHS

ma 18/11/2019

Minivoetbal te Ninove

wo 04/12/2019

Start examens bepaalde klassen

ma 10/12/2019

Start examens 1ste graad A-stroom

vr 13/12/2019

Kerstmarkt

ma 16/12/2019

Laatste examen voor alle klassen – voor 1B en 2BVL : einde
trimesteractiviteit

Data te onthouden
2019-2020
Datum

Activiteit

di 17/12/2019

PTI@work

wo 18/12/2019

Klassenraden – evaluatievergaderingen

do 19/12/2019

Klassenraden – evaluatievergaderingen
VM: Rapportuitreiking + bespreking van de resultaten met de leerlingen en
met de ouders - alle leerkrachten zijn aanwezig!
NM: personeelsvergadering
Kerstvakantie

vr 20/12/2019
za 21/12/2019 t.e.m 05/01/2020

vr 10/01/2020

Vakvergadering mechanica – 2de en 3de graad bso en tso – A065 vanaf
16.15 u.
Nieuwjaarsreceptie voor het personeel

ma 13/01/2020 – vr 17/01/2020

Sollicitatietraining Auxilios 6de en 7de jaren bso-tso

di 14/01/2020

Vakvergadering lassen – 2de en 3de graad bso – A065 vanaf 16.15 u.

di 14/01/2020

Vakvergadering hout – bureel TA hout vanaf 16.20 u.

ma 20/01/2020

Zwemtornooi in Oudenaarde

do 23/01/2020

Eerste infoavond voor potentiële 1ste jaarsleerlingen

ma 27/01 tem 14/02/2020

Stage voor 7SCWT – 7SFOT

ma 27/01/2020

Vakvergadering elektriciteit – B014 vanaf 16.20 u.

di 28/01/2020

Vakvergadering bouw – lokaal B055 bouw vanaf 16.20 u.

wo 29/01/2020

Competitief minivoetbal SVS PTI Eeklo Miniemen

di 04/02/2020

Centrumraad – start 9.00 u. in A152

do 06/02/2020

Volleybaltornooi in Hamme

Nog niet gekend

SVS indoor MINIEMEN atletiek topsporthal Gent

ma 03/02 tem 21/02/2020

Stage voor 6WTM-6LASC

do 06/02/2020

JOBexpo Auxilios – 6de en 7de jaren bso-tso

Nog niet gekend

SVS indoor roeien en atletiek cadettenen scholieren topsporthal Gent

di 11/02/2020

Dikketruiendag

Wo 12/02/2020

Competitief minivoetbal SVS PTI Eeklo cadetten

ma 17/02/2020
ma 17/02/2020

Tweede infoavond voor potentiële 1ste jaarsleerlingen
Oudercontact 1ste graad

di 18/02/2020

Oudercontact 3de tem 7de jaren - afstudeermarkt

wo 19/02/2020

Uiterste datum inschrijven punten in puntenregisters

vr 21/02/2020

Rapportuitreiking + bespreking van de resultaten met de leerlingen

za 22/02 tem zo 01/03/2020

Krokusverlof

ma 02/03 tem 13/03/2020

Stage voor 6EM

ma 02/03 tem 20/03/2020

Stage voor 7SIOT

di 03/3/2020

BOC - vergadering om 13.30 u.

woe 04/03/2020

Competitief minivoetbal SVS PTI Eeklo scholieren

di 07/01/2020

Data te onthouden
2019-2020
Datum

Activiteit

ma 09/03 tem 13/03/2020

Stage voor 6IW

ma 09/03 tem 03/04/2020

Stage voor 7SSBT – 6EIT

di 10/03/2020
ma 16/03 t.e.m 03/04/2020

Infoavond voor de leerlingen en hun ouders van de 2de jaren die naar de 2de
graad gaan
Stage voor 7SINH-5HO1-5HO2-5RBO-6HO1-6HO2-6RBO-6HTT-6MVT7SREN

di 17/03/2020

Schoolraad

wo 18/03/2020

Samen aan het werk alle leerkrachten zijn aanwezig op school van 13.00 u.
t.e.m. 15.30 u. (bv. (voorbereiden Open dag, ondersteuning GIP…) – info
volgt later

ma 23/03 t.e.m 03/04/2020

Stage voor 6EE

ma 23/03/2020

Start examens 2de graad tso

di 24/03/2020

Derde infoavond voor potentiële 1ste jaarsleerlingen

di 24/03/2020

Start examens 1ste graad A-stroom

vr 27/03/2020

Start examen 2de graad bso

ma 30/03 & di 31/03/2020

Project B-stroom en prestatieproeven

di 31/03/2020

Laatste examendag 2de trimester voor 1ste graad en de meeste klassen 2de
graad – einde trimesteractiviteit voor 1B en 2BVL

wo 01/04/2020

Begeleidende klassenraden 1B en 2BVL – voorzitter: directeur

wo 01/04/2020

Begeleidende klassenraden 3de en 4de jaren bso– voorzitter: adjunctdirecteur

do 02/04/2020

Begeleidende klassenraden 1A & 2 TSO – voorzitter: directeur

do 02/04/2020

vr 03/04/2020

vr 03/04/2020

Begeleidende klassenraden 3de en 4de jaren bso-tso
– voorzitter : adjunct-directeur
Lenteloop en rapportuitreiking + bespreking van de resultaten met de
leerlingen voor de 1ste graad
Rapportuitreiking + bespreking van de resultaten met de leerlingen van 2de
en 3de graad (uitgezonderd klassen die op stage zijn)
In namiddag: personeelsvergadering
Derde VVG 1ste graad PV/TV C-blok in C107 (tussen lenteloop en start
personeelsvergadering)

za 04/04/2020 t.e.m zo 19/04/2020

Paasvakantie

Nog niet gekend

Competitief minivoetbal SVS PTI Eeklo halve finales

ma 20/04/2020

Sportdag (opgelet deze datum is gewijzigd)

do 30/04/2020

Buitenlesdag

za 25/04/2020

Open dag - start vanaf 12.00 u.

ma 27/04/2020

Facultatieve vrije dag

woe 29/04/2020

MOEV recreatief tafeltennistornooi te Eeklo (poly)

do 30/04/2020

POOV Basketbal - en tafeltennistornooi te Eeklo (poly)

vr 01/05/2020

Vrije dag

ma 04/05 tem 15/05/2019

Stage voor 5LASC – 5WTM - 7SCWT- 7SFOT

ma 04/5/2020

Vakvergadering bouw – lokaal B055 vanaf 16.20 u.

Data te onthouden
2019-2020
Datum

Activiteit

ma 04/05/2020

Vakvergadering lassen – 2 de en 3de graad bso – A065 vanaf 16.15 u.

di 05/05/2020

Vakvergadering elektriciteit – B014 vanaf 16.20 u.

do 07/05/2020

Vakvergadering mechanica – 2de en 3de graad bso-tso – A065
vanaf 16.15 u.

do 14/05/2020

Vakvergadering hout – bureel TA hout vanaf 16.20 u.

vr 15/05/2020

POOV Vijfkamp Zottegem

do 21/05/2020

Hemelvaart – vrije dag

vr 22/05/2020

Vrije dag (brug)

ma 25/05 tem 05/06/2020

Stage voor 7SIOT

di 26/05/2020

De leerlingen van de 3de jaren bso geven uitleg aan de 2de jaren

wo 27/05/2020

Uiterste datum inschrijven punten in puntenregisters

wo 27/05/2020

Tijdens het 4de lesuur : toelichting bij Se-n-Se en duaal leren

ma 01/06/ 2020

Pinkstermaandag (vrije dag)

di 02/06/2020

Studieadvies voor de 2de jaren

wo 03/06/2020
wo 03/06/2020

Samen aan het werk alle leerkrachten zijn aanwezig op school van 13.00 u.
t.e.m. 15.30 u. (bv. evaluatie extra muros, brainstorm schooljaar 20202021,…) – info volgt later
Evaluatievergadering interprovinciale sportmanifestaties & bepaling
sportkalender 2020 – 2021

do 04/06/2020

De leerlingen van de 3de jaren tso geven uitleg aan de 2de jaren

vr 05/06/2020

Rapportuitreiking + bespreking van de resultaten met de leerlingen

vr 05/06/2020

Start examens op verschillende tijdstippen naar gelang jaar, graad en
opleidingsvorm
Examenoverzicht wordt tijdig meegegeven

di 09/06/2020

Centrumraad – start 9.00 u. in A152

di 09/06/2020

Schoolraad

do 11/06/2020

Jaarmarkt in Eeklo (2de donderdag na Pinksteren – Sacramentsdag)

ma 22/06/2020& di 23/06/2020

Project 1ste graad B-stroom en prestatieproeven

di 16/06/2020

BOC - vergadering om 13.30 u.

ma 22/06/2020

GIP

di 23/06/2020

GIP en laatste examen overgangsjaren

wo 24/06/2020

Deliberatie 5de , 6de en 7de jaren

do 25/06/2020
vr 26/6/2020

Deliberatie 1ste jaren
Deliberatie 2de jaren
Deliberatie 3de jaren
Deliberatie 4de jaren

ma 29/06/2020

Proclamatie eindjaren om 19.00 u. – in de VM personeelsvergadering

di 30/06/2020

Proclamatie overgangsjaren – ALLE leerkrachten zijn aanwezig om
eventueel toelichting te geven aan ouders
NM : personeelsfeest – organisatie personeelsbond.

wo 01/07/2020 tem 31/08/2020

Zomervakantie

Data te onthouden
2019-2020
Datum

Activiteit

ma 24/08/2020 en di 25/08/2020 in
de voormiddag

Bijkomende proeven

do 27/08/2020

Deliberatie
Om 13.15 u.: eindjaren
Om 15.00 u. overgangsjaren

vr 28/08/2020

Personeelsvergadering + teambuilding

di 01/09/2020

Start schooljaar 2020-2021

