
TER INLEIDING 
 
 

ZILL biedt de mogelijkheid om via educaties aan de harmonische ontwikkeling van leerlingen te 
werken. Daarbij kan gekozen worden voor thema’s aangereikt door parochies, gemeenten, de 
provincie, … naar aanleiding van gebeurtenissen van religieuze, culturele, … aard. 

Met het team identiteit/pastoraal lijstten we een aantal momenten op waaraan scholen 
vanuit hun inspiratie en/of vanuit levensbeschouwelijk/pastoraal oogpunt aandacht kunnen besteden 
in de loop van het schooljaar. Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is alle aangereikte 
suggesties uit te werken. Onderstaand jaaroverzicht kan wel een aanzet zijn om jaarlijks variërend 
te kiezen voor de (uitgebreide) uitwerking van enkele van de aangereikte momenten naar leerlingen 
en/of collega’s toe. 

In onderstaand overzicht werden de data voor 2021 opgenomen. Bij variabele data werd 
zoveel mogelijk de manier waarop zij jaarlijks berekend worden, toegevoegd. De lijst is ook terug te 
vinden via https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/kalender (zie 
QR-code 1) en zal op regelmatige basis aangevuld en geüpdatet worden. Opmerkingen en 
aanvullingen zijn welkom bij Eveline Coussement en Kris T’Seyen. 

Ter aanvulling van ons overzicht, verwijzen we graag door naar de interlevensbeschouwelijke 
kalender van Orbit vzw die te vinden is via https://www.orbitvzw.be/  (zie QR-code 2). Hun 
jaarkalender “Iedereen feest” kan aangekocht worden via https://www.orbitvzw.be/nieuw-
jaarkalender-iedereen-feest-2021/ (zie QR-code 3). 
 
 

SEPTEMBER 
 

 

1 september  dag van de schepping 
8 september  werelddag van de alfabetisering 
10 september  werelddag ter preventie van zelfdoding 
16 september  dag van de sportclub 
   dag voor de bescherming van de ozonlaag 
21 september  internationale dag van de vrede 

dag van de vrijwilliger 
25 september  werelddovendag 
26 september  Europese dag van de talen 
 
 

week van de mobiliteit     16-22 september 
 
  

OKTOBER 
 

 

1 oktober  internationale dag van de ouderen 
   internationale dag van de koffie 
4 oktober  werelddierendag (H. Franciscus) 
5 oktober  dag van de leraar 
   saved by the bell (goed onderwijs voor iedereen) 
10 oktober  dag van de geestelijke gezondheid 
12 oktober  dag van de onthaalouder en kinderverzorger 
15 oktober  internationale dag van de witte stok   
16 oktober  wereldvoedseldag 
17 oktober  werelddag van verzet tegen armoede 
22 oktober  dag van de jeugdbeweging (tweede vrijdag voor de herfstvakantie) 
24 oktober  dag van de Verenigde Naties 
 
 

tiendaagse van de geestelijke gezondheid  1-10 oktober 
week van het Nederlands    2-9 oktober 
archeologiedagen     8-10 oktober 
week van het bos     11-18 oktober 
week van de bibliotheek    tweede helft oktober/begin november  

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/kalender
https://www.orbitvzw.be/
https://www.orbitvzw.be/nieuw-jaarkalender-iedereen-feest-2021/
https://www.orbitvzw.be/nieuw-jaarkalender-iedereen-feest-2021/


NOVEMBER 
 
 
5 november  werelddag voor bewustworing rond tsunami’s 
14 november  diabetesdag 
16 november  internationale dag van de verdraagzaamheid 
19 november  wereld toiletdag 
   internationale mannendag 
20 november  internationale dag van de rechten van het kind 
   internationale dag van de rechten van de mens 
21 november  internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers (derde zondag november) 
22 november  dag van de muzikanten (Sint-Cecilia) 
25 november  internationale dag tegen geweld op vrouwen 
27 november  #MissieMinder (MOS) 
28 november  dag van de wetenschap 
 
 
week van de bibliotheek    tweede helft oktober/begin november 
week van de pleegzorg     12-21 november 
voorleesweek      eind november 
dag van de natuur     eind november (datum 2021 nog niet gekend) 
 
 
 
 
DECEMBER 
 
 
1 december  wereld aidsdag 
3 december  internationale dag van mensen met een beperking 
5 december  dag van de vrijwilliger 
8 december  wereldlichtjesdag 
10 december  dag van de universele verklaring van de rechten van de mens 
12 december  dag van het Woord (derde zondag van het kerkelijk liturgisch jaar) 
18 december  internationale dag van mensen met een migratieachtergrond 
 
  
de warmste week     eind december 
 
 
 
 
JANUARI 
 
 
4 januari  wereldbrailledag 
6 januari  driekoningen 
18 januari  dag van de gegevensbescherming 
21 januari  wereldknuffeldag 
25 januari  dag van “Kom op tegen kanker” 
27 januari  internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de holocaust 
28 januari  gedichtendag (laatste donderdag van januari) 
29 januari  Schrijf-ze-VRIJdag (laatste vrijdag van januari) 
31 januari  dag van de directeur 
   dag van de opvoeder (Don Bosco) 
 
 
gebedsweek voor de eenheid onder de christenen 18-25 januari 
week van de poëzie     28 jan. – 3 febr. (start laatste donderdag van januari)  



FEBRUARI 
 
 

2 februari  Maria-Lichtmis 
dag van het godgewijde leven 

4 februari  internationale dag van de menselijke broederlijkheid 
   dag van de CLB-medewerker 
6 februari  dag van de academies 
9 februari  dikke truiendag 

Safer Internet Day 
11 februari  wereldziekendag 

Europese 112-dag 
14 februari  Valentijn 
17 februari  internationale dag van hoop voor de kinderen 
21 februari  internationale dag van de moedertalen 
 
 

Vlaamse week tegen pesten    5-12 februari 
week van de vrijwilliger    27 febr. – 7 maart 
 

 

MAART 
 

 

1 maart   complimentendag 
2 maart   start jeugdboekenmaand 
4 maart   Teachup!2030 (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) 
   wereld obesitasdag 
6 maart   Europese dag van de logopedie 
8 maart   internationale vrouwendag 
14 maart  pi-dag 
21 maart  internationale dag tegen racisme 
   dag van de zorg 
   werelddownsyndroomdag 
   wereldpoëziedag 
22 maart  wereldwaterdag 
23 maart  wereldmeteorologiedag 
24 maart  Equal Pay Day (gelijk loon voor vrouwen en mannen) 
   wereldtuberculosedag 
 
 

week van de vrijwilliger    27 febr. – 7 maart 
week van de hoogbegaafdheid    6-14 maart 
week van de lentekriebels    8-12 maart 
sterrenkijkdagen     19-20 maart 
week van het geld     22-28 maart 
 
 

APRIL 
 
 

2 april   wereldautismedag 
   internationale dag van het kinderboek 
7 april   wereldgezondheidsdag 
15 april   secretaressedag 
21 april   buitenspeeldag (eerste woensdag na de paasvakantie) 
22 april   dag van de aarde 
23 april   dikke truiendag 

werelddag van het boek en van auteursrechten 
29 april   buitenlesdag 
 
 

erfgoeddagen      24 april & 25 april  



 
 
MEI 
 
 
3 mei   werelddag van de persvrijheid 
8 mei   internationale rode kruisdag 
9 mei   moederdag (tweede zondag mei) 
   Europadag 
15 mei   internationale dag van het gezin 
17 mei   internationale dag tegen holebi- en transfobie 
21 mei   werelddag van de culturele diversiteit 
22 mei   internationale dag van de biologische verscheidenheid 
30 mei   internationale bedplasdag 
31 mei   werelddag zonder tabak 
 
 
week van de opvoeding     16-23 mei 
week van de bij     30 mei – 6 juni 
 
 
 
JUNI 
 
 
1 juni   internationale dag van het kind 
4 juni   internationale dag voor de kinderen die slachtoffer zijn van agressie 
5 juni   wereldmilieudag 
7 juni   wereld Tourettedag 
12 juni   internationale dag tegen kinderarbeid 
13 juni   vaderdag (tweede zondag juni) 
17 juni   werelddag om woestijnvorming tegen te gaan 
19 juni   dag van het poetspersoneel 
20 juni   wereldvluchtelingendag 
21 juni   wereld ALS-dag 
23 juni   dag van het openbaar ambt 
30 juni   nationale kappersdag 
 
 
week van de bij     30 mei – 6 juni 
 
 
 
JULI 
 
 
25 juli   wereldgebedsdag voor grootouders en senioren (vierde zondag juli) 
29 juli   dag van de animator 
 
 
 
AUGUSTUS 
 
 
12 augustus  internationale dag van de jeugd 
13 augustus  internationale dag van de linkshandigen 
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