Regeling vakanties en roostervrije dagen schooljaar 2018 - 2019

Inleiding
De dagen dat VO-scholen onderwijs verzorgen hoeven niet noodzakelijkerwijs allemaal lesdagen
met een vast lesrooster te zijn. Ook proefwerkweken, excursies, projecten e.d. worden als
onderwijstijd meegerekend.
Er is sprake van 71 dagen (excl. weekenden) waarop geen onderwijs hoeft te worden verzorgd.
In het schooljaar 2018-2019 vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag echter beide in het weekend en
hierdoor vervalt 1 feestdag. In totaal kunnen dus maar 70 dagen ingezet worden.
Van deze 70 dagen zijn er 55 vakantiedagen (=11 weken).
De resterende 15 dagen omvatten o.a.nu 3 feestdagen buiten de vakanties.
Dit zijn: Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag. In schooljaar 2018-2019 kan
geen feestdag voor Koningsdag OF Bevrijdingsdag opgenomen worden, aangezien dit in het
weekend valt.
Van de resterende 12 dagen mogen er 5 vrije dagen voor medewerkers zijn, in te zetten
aansluitend op een vakantie (niet de zomervakantie). De laatste 7 overblijvende dagen zijn
roostervrije dagen waarop de leerlingen lesvrij zijn; ze kunnen wel verplicht worden op school te
komen. Van deze 7 dagen mogen er maximaal 6 direct rond de zomervakantie worden ingepland.
De VO-raad heeft geadviseerd dit ook te doen en de directie heeft besloten dit advies over te
nemen.
De zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie zijn vastgesteld door het ministerie (45 dagen).
De voorjaarsvakantie en herfstvakantie mogen scholen in overleg met de MR zelf vaststellen
(10 dagen).

Algemene uitgangspunten:
De wet onderwijstijd voortgezet onderwijs die in werking is getreden op 1 augustus 2013.
De vakanties worden waar mogelijk afgestemd op die in het basisonderwijs.
Geen onnodige versnippering.
Overzicht
Vakantiedagen
herfstvakantie
kerstvakantie

22/10 /2018 t/m 26/10/2018
24/12/2018 t/m 04/01/2019

5
10

afgestemd met PO
vastgesteld door OCW

voorjaarsvakantie
meivakantie

25/02/2019 t/m 01/03/2019
29/04/2019 t/m 03/05/2019

5
5

afgestemd met PO
vastgesteld door OCW

zomervakantie

22/07/2019 t/m 30/08/2019
subtotaal

30
55

vastgesteld door OCW

Feestdagen
Tweede paasdag

22/04/2019

1

vastgesteld door OCW

Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

30/05/2019
10/06/2019

1
1

vastgesteld door OCW
vastgesteld door OCW

Konings- en bevrijdingsdag vallen
in een weekend
subtotaal
Staring College

keuze tussen
Koningsdag en
Bevrijdingsdag
3
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12 Roostervrije dagen
dag aansluitend aan zomer

27/08/2018

1

startdag

verlenging meivakantie

22/04/2019 t/m 26/04/2019

4

dag na Hemelvaartsdag

31/05/2019

1

vier extra
vakantiedagen
extra vakantiedag

week voorafgaand aan zomer

15/07/2019 t/m 19/07/2019

5

studiedag

Nader te bepalen

1

subtotaal
TOTAAL

roostervrije dagen;
afronding van het
schooljaar voor
medewerkers
roostervrije dag;
studiedag voor
medewerkers

12
70

Samenvattend
Vakantieregeling 2018–2019:
Vakantie

Data

herfstvakantie

maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018

kerstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4
januari 2019

voorjaarsvakantie

maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Pasen

maandag 22 april 2019

meivakantie

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdag

donderdag 30 mei 2019

dag na Hemelvaartsdag

vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

zomervakantie

maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Roostervrije dagen voor leerlingen:
 maandag 27 augustus 2018 en
 maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli 2019
 Eén roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd).
Deze dag kan per afdeling verschillen.
Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar
school te komen voor andere activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten ontvangt een leerling
gedurende het schooljaar. Op vrijdag 19 juli 2019 is de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen
halen dan het rapport op.
onderwerp
datum
kenmerk
verantwoordelijke
vastgesteld
MR

Staring College

regeling vakanties en roostervrije dagen 2018-2019
december 2017
4080.1718
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door: DV
instemming
d.d. 18 januari 2018
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