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Vakantie- en feestdagen
Er mogen maximaal 55 dagen per schooljaar aan vakanties worden besteed. De nationale feestdagen
die binnen de negen centraal vastgestelde vakantieweken vallen (eerste en tweede kerstdag en
Nieuwjaarsdag), leiden niet tot extra dagen buiten de vakanties om waarop onderwijs uitvalt.
Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag vallen niet binnen centraal vastgestelde
vakantieweken en zijn dus ‘extra’ vrije dagen.
Afhankelijk van wanneer de meivakantie plaatsvindt, worden Koningsdag en Bevrijdingsdag ook
meegeteld bij het maximum aantal vakantiedagen dan wel beschouwd als extra vrije dag(en).
De MR heeft cf. art. 25m. van de WMS adviesrecht op de voorgestelde vakantieregeling.
Lesvrije dagen
Roostervrije dagen
Ter compensatie van het verkorten van de zomervakantie met een week krijgen leerlingen drie
roostervrije dagen. Het inrichtingsbesluit geeft namelijk aan dat het bevoegd gezag drie dagen per
schooljaar moet aanwijzen waarop geen onderwijs wordt verzorgd.
Daarbij staat in de huidige cao vo staat dat medewerkers vijf dagen gecompenseerd dienen te
worden i.v.m. het inkorten van de zomervakantie van 7 naar 6 weken.
In overleg met PO en VO in Assen zijn er voor 2020-2021 14 roostervrije dagen ingepland; 7
organisatiedagen en 7 roostervrije dagen. Hiermee wordt voldaan aan een minimum van 189
lesdagen per schooljaar.
De MR heeft cf. art. 24i. van de WMS instemmingsrecht op de roostervrije dagen die voortkomen uit
de inkorting van de zomervakantie.
Organisatiedagen
Jaarlijks heeft een school een aantal werkdagen (organisatiedagen) vast te stellen voor het verrichten
van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt
worden voor niet-lesgebonden taken, zoals teamvergaderingen en bijscholing of om na de
zomervakantie het schooljaar weer op te starten. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel
verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven.
Scholen mogen de organisatiedagen als volgt inplannen:
- maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie
- maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie).
Op de volgende pagina zijn schematisch de verschillende onderdelen van de nieuwe Wet
onderwijstijd weergeven.
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1.Vakantie conform vastgesteld of geadviseerd door het Ministerie over te nemen:
1 week herfstvakantie

12 tot en met 16 oktober

5

2 weken kerstvakantie

21 december tot en met 03 januari

10

1 week voorjaarsvakantie

22 tot en met 26 februari

5

1 week meivakantie
6 weken zomervakantie

03 mei tot en met 07 mei
12 juli tot en met 20 augustus

5
30

Totaal aantal dagen:

55

2. Feestdagen:
2e Paasdag

05 april 2021

1

Koningsdag

27 april 2021, dinsdag

1

Hemelvaartsdag

13 mei 2021

1

24 mei 2021

1

e

2 pinksterdag
Totaal aantal dagen:

4

3. Lesvrije dagen:
Organisatiedagen
1 dag start van het jaar

17 augustus 2020

1
1

Locatie specifiek
Gezamenlijke studiedag

19 oktober 2020

1

4 dagen einde van het jaar

05 tot en met 08 juli 2021

4
7

Totaal aantal dagen:
Roostervrije dagen
Goede vrijdag

02 april 2021

1

Maandag voor Koningsdag
Woensdag, donderdag en vrijdag na
Koningsdag
Vrijdag na Hemelvaart

26 april 2021

1

28 april tot en 30 april 2021

3

14 mei 2021

1

Nog in te plannen

1

Totaal aantal dagen:

7

4. Overige dagen:
Kerstbijeenkomst, dinsdagmiddag

15 december 2020

-

Vincent dag

30 maart 2021

-

Voorstel
Kan de MR cf. art. 25m van de WMS een positief advies geven op de vakantieregeling 2020-2021 en cf. art. 24i
instemming geven aan het voorstel de roostervrije dagen in te zetten voor Goede vrijdag, de maandag voor en
de woensdag, donderdag en vrijdag na Koningsdag en de vrijdag na Hemelvaartsdag.

