Vakantieregeling 2021-2022

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 februari t/m 27 februari 2022
18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26/27 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022

Deze vakantieregeling is gebaseerd op de navolgende uitgangspunten.
Landelijk vastgestelde vakanties/feestdagen
De kerst-, mei-, en zomervakantie worden gepland conform de wettelijke voorschriften.
Voor de planning van de herfst- en voorjaarsvakantie wordt het advies van de minister gevolgd.
Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 27 februari 2022
Meivakantie
30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022
De
-

feestdagen in 2021 - 2022 zijn:
Kerstdagen 25/26 december 2021
Nieuwjaarsdag 1 januari 2022
Pasen 17/18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Bevrijdingsdag 5 mei 2022

-

Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Pinksteren 5/6 juni 2022

-

Centraal Examen
Op grond van het besluit van het CvTE is in 2022 is het eerste tijdvak van het Centraal Examen
van 12 mei t/m 30 mei 2022. Het tweede tijdvak van 20 juni t/m 23 juni 2022.
Inzet 5 roostervrije dagen vanuit de cao-vo
Volgens de cao VO 2020 artikel 14.1.1. hebben directie en leraren vrij gedurende de
schoolvakanties en vijf extra, door de werkgever in overleg met de (G)MR vastgestelde, dagen
vakantieverlof met behoud van bezoldiging. De roostervrije dagen voor directie en leraren worden
als volgt ingezet:
25 april 2022
26 april 2022
28 april 2022
29 april 2022
27 mei 2022
Zo ontstaat een meivakantie van 2 weken. Na de meivakantie hebben leerlingen nog drie dagen
onderwijs voor het centraal examen start.
Let op: Goede vrijdag is geen vrije dag.
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Aantal dagen onderwijs
Op grond van het bovenstaande wordt in schooljaar 2021 – 2022 in 42 weken onderwijs gegeven,
waarvan 9 dagen afvallen voor feestdagen en andere vrije dagen (2e Paasdag, Koningsdag,
Hemelvaart, 2e Pinksterdag en de 5 organisatiedagen). Er zijn in totaal 201 dagen voor onderwijs
(42 weken * 5 – 9 = 201 dagen onderwijs).
Op grond van de Wvo moet per schooljaar op ten minste 189 dagen onderwijs worden verzorgd.
Dit betekent dat in schooljaar 2021 – 2022 maximaal nog 12 roostervrije dagen (201 - 189 dagen)
ingezet kunnen worden voor leerlingen. Deze dagen kunnen worden ingezet met instemming van
de eigen medezeggenschapsraad op schoolniveau.
Roostervrije dagen voor leerlingen
De planning van de 12 roostervrije dagen voor leerlingen gebeurt op schoolniveau, met
instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de inzet van deze roostervrije dagen voor
leerlingen gelden de volgende uitgangspunten:
a. Maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie voor het verrichten van werkzaamheden met
betrekking tot afbouw, afronding of opstart van het schooljaar (hierbij wordt de landelijke
regelgeving gevolgd);
b. De resterende dag (en) wordt (worden) ingezet voor schoolstudiedagen, rapportvergaderingen,
etc. Het is wettelijk toegestaan om deze dag(en) te knippen in dagdelen.
Instemming en afstemming
Dit voorstel wordt besproken met schoolbesturen in Amsterdam, Zaanstad en regio Waterland en is
afgestemd met het BBO Amsterdam. De GMR heeft adviesrecht bij de vakantieregeling en
instemmingsrecht bij de aanwijzing van de roostervrije dagen voor leerlingen en personeel. De
medezeggenschapsraden / deelraden hebben instemmingsrecht bij het plannen van de roostervrije
dagen voor leerlingen.
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