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Vakanties en vrije dagen
Het vakantierooster is geheel conform het regionale adviesrooster. Naast het adviesrooster zijn er
een paar studiedagen voor het team gepland en zijn er extra vrije middagen toegevoegd. Dit
vakantierooster heeft de instemming van de MR.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie (met Koningsdag en 5 mei)
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2020

21-10-2019 – 25-10-2019
23-12-2019 – 03-01-2020
17-02-2020 – 21-02-2020
10-04-2020
13-04-2020
27-04-2020 – 08-05-2020
21-05-2020 – 22-05-2020
01-06-2020
06-07-2020 – 14-08-2020

Studiedagen voor de leerkrachten, leerlingen vrij:
Maandag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

9 september
16 oktober
20 november
31 januari
14 april
19 juni
3 juli

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

alleen de bovenbouwleerlingen zijn vrij!
Studiedag van Stichting ‘de Streek’
alleen de bovenbouwleerlingen zijn vrij!
alleen de bovenbouwleerlingen zijn vrij!

Extra vrije middagen, leerlingen en leerkrachten vrij:
Vrijdagmiddag
20 december 2019 middag voor de kerstvakantie
Continurooster
17 april
2020 Koningsspelen
Kerstviering
Donderdagmiddag 19 december 2019 zijn de kinderen vrij. ’s Avonds worden zij weer op school
verwacht voor de Kerstviering.
Data met betrekking tot diverse activiteiten en excursies worden opgenomen in de jaaragenda.
De jaaragenda is te vinden via het Ouderportaal en zal blijvend geactualiseerd worden.
In de nieuwsbrief zullen de activiteiten van die maand kenbaar gemaakt worden.
Vrij buiten de schoolvakanties: U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de
schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Soms kunt u
door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u
seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken
krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de
schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor
verlof buiten de schoolvakanties. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website, minimaal 3
weken van tevoren dient u de aanvraag in te dienen i.v.m. goedkeuring en terugkoppeling.

