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Begripsbepalingen  

 
Deze regeling verstaat onder: 

 

a. bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting; 

 

 

1. Doelstelling  

 
Het doel van de regeling is om vooraf, uitgaande van de wettelijk vastgestelde kaders in het kader van 

lestijden en dergelijke, duidelijkheid te geven aan personeel, kinderen en ouders over de werk-, 

vakantie en scholingsdagen in het komende schooljaar. 

 
 

2. Kenmerken  

 
De kenmerken van deze regeling zijn: 

 

a.  gaat uit van de wettelijke kaders; 

b. houdt rekening met de professionaliseringswensen op organisatie- en schoolniveau; 

c. is gericht op de lokale situatie en houdt rekening met de vakantieroosters van de voortgezet 

onderwijsscholen in de desbetreffende regio; 

d. probeert zoveel als mogelijk, voor wat betreft de genoemde vrije dagen, een gelijke situatie 

voor gezinnen te creëren. 

 
 

3. Uitgangspunten  

 
1.  Deze vakantieregeling sluit aan bij de landelijk vastgestelde vakanties, zijnde zomervakantie, 

herfstvakantie, kerstvakantie en voorjaarsvakantie. 

Hierbij kan één uitzondering worden gemaakt. Wanneer in een schooljaar de kerstvakantie 

erg ongelukkig uitkomt en de kerstviering op school daardoor voor 18 december gevierd 

moet worden, is het toegestaan om af te wijken van de landelijk vastgestelde vakantie, mits 

dit wordt afgestemd met andere scholen binnen de lokale situatie. 

2. Tevens worden de officiële feestdagen in acht genomen zijnde, Eerste en Tweede Kerstdag, 

Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, 

Koningsdag en Bevrijdingsdag. 

3. Indien de overheid besluit tot een eenmalig vaststellen van een specifieke vrije dag zal daarbij 

worden aangesloten uitgaande van het feit dat deze vrije dag niet in mindering wordt 

gebracht op het verplicht aantal lesuren. 

 

4. Gezien het feit dat de basisscholen ressorterend onder Blosse zijn verspreid over een grote 

regio is het wenselijk bij het vaststellen van de overige vakantiedagen rekening te houden met 
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de lokale situatie. Zo wordt getracht om aan te sluiten bij het vakantierooster van de 

voortgezet onderwijsscholen in de desbetreffende regio om te bewerkstelligen dat kinderen 

uit één gezin die zowel basis- als voortgezet onderwijs volgen gelijk vakantie hebben.  

5. De basisscholen binnen één gemeente hanteren in principe dezelfde vakantieregeling en dus 

ook dezelfde vakantie- en vrije dagen. 

6. Scholingsdagen worden individueel per school vastgesteld. Daarbij wordt wel afgestemd met 

de opvang die is gekoppeld aan het onderwijs binnen het Kindcentrum.  

7. De scholen binnen één gemeente zullen trachten een uniforme datering van vakantie- en vrije 

dagen vast te stellen voor het gehele basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente. 

8. In de wet op het Primair Onderwijs is duidelijk aangegeven dat er in een schooljaar maximaal 

7 keer een schoolweek mag zijn van vier schooldagen. Het is niet toegestaan om een 

schoolweek van drie dagen in te roosteren. Op dit laatste wordt een uitzondering gemaakt 

voor de Hemelvaartweek. Wanneer je een studie tweedaagse voor je team plant, mag je ook 

een keer afwijken van de regel geen driedaagse schoolweken.  

9. Wanneer je vrije dagen overhebt moet je die aanbieden als extra vakantiedagen in hele 

weken of kun je deze gebruiken om de zomervakantie eerder te laten beginnen. 

10. Een schoolweek telt volgens de wet vijf dagen. De vijfdaagse schoolweek is niet verplicht 

voor de groepen 1 en 2.  

11. Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen scholen maximaal 7 keer per schooljaar een 

schoolweek inroosteren die niet minimaal 5, maar 4 lesdagen omvat. Weken die al vierdaags 

zijn omdat er een algemene vrije dag in valt (bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag), tellen hierbij 

niet mee. Als de school een vrije dag op Goede Vrijdag plant, dan wordt deze week 

meegeteld in het maximum van 7 onvolledige weken. 

12. Het inroosteren van onvolledige schoolweken van 3 of nog minder lesdagen is niet 

toegestaan. Dit met uitzondering van de kortere schoolweken die ontstaan als gevolg van het 

begin van een gebruikelijke vakantie (als Kerstmis of Koningsdag midden in de week valt, de 

week van Hemelvaart, de eerste week na of laatste week voor de zomervakantie, indien 

gebruik wordt gemaakt van de in artikel 6 van de Regeling spreiding zomervakanties geboden 

mogelijkheid de zomervakantie met twee dagen voor en/of na de vastgestelde periode te 

verlengen). Ook kan in een schoolweek met 1 algemene feestdag (bijvoorbeeld Pasen of 

Pinksteren) een extra vrije dag worden ingepland. Die week valt dan wel onder de 7 

vierdaagse schoolweken. Een andere uitzondering vormen studiedagen voor het personeel. 

Het kan voorkomen dat een bestuur het gewenst acht voor de ontwikkeling van een school 

bij uitzondering een tweedaagse studiebijeenkomst voor het team te beleggen. Indien deze is 

opgenomen in de jaarplanning, overeengekomen met de medezeggenschapsraad en 

gecommuniceerd met de ouders, is dit toegestaan mits daarmee het aantal van zeven 

vierdaagse schoolweken niet wordt overschreden. 

13. Het verlengen van de gebruikelijke schoolvakanties met 2 of meer vakantiedagen past niet 

binnen de wettelijke voorschriften en is daarom niet geoorloofd. Een schoolweek bestaat in 

beginsel uit vijf dagen en per jaar mogen er zeven 4-daagse schoolweken zijn. Een 

uitzondering daarop vormt artikel 6, lid 1 van de Regeling spreiding zomervakantie 

2009/2010. Op grond daarvan mag het bestuur de zomervakantie verlengen met ten hoogste 

twee dagen voorafgaand aan en twee dagen ná die periode 

14. Scholen moeten in de schoolgids aangeven wanneer er onvolledige schoolweken zijn, zodat 

ouders al voor het begin van het schooljaar hiervan op de hoogte zijn. Uiteraard worden ook 

de schoolvakanties in de schoolgids vermeld. 

15. Om er zorg voor te kunnen dragen dat de opvang gelegenheid heeft om in te spelen op de 

vakanties en studiedagen van het onderwijs, moet het vakantierooster voor 1 mei zijn 
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vastgesteld inclusief de instemming van de MZR. Voor 1 mei moet dit rooster voor de 

schoollocatie aangeboden zijn aan het servicebureau.  

16. Er wordt wel vanuit gegaan dat de school aan de urennorm (7520 uur in 8 jaar) blijft voldoen. 

 

 

4. Specifieke uitgangspunten  

 

1. Vanuit de Inspectie voor het Onderwijs wordt aangegeven dat scholen, uitgaande van het 

wettelijk vastgestelde aantal lesuren extra uren beschikbaar moeten hebben in geval bij 

calamiteiten lesgeven onmogelijk is geworden. Deze zogenaamde margeuren dienen minimaal 

twee lesdagen te zijn. Om deze uren toch te kunnen gebruiken in het kader van 

professionalisering kunnen scholen in de laatste twee maanden voorafgaand aan de eerste 

vakantiedag van de zomervakantie, twee hele dagen of vier dagdelen scholing voor het 

personeel inroosteren. Bij het zich voordoen van een calamiteit kan deze dag alsnog worden 

ingevuld met lesgevende taken en kan zo het gestelde aantal lesuren alsnog worden bereikt. 

De school is verantwoordelijk voor een tijdige eenduidige communicatie over deze 

scholingsdagen naar ouders/verzorgers.  

2. Goede Vrijdag is geen officiële feestdag en scholen kunnen zelf beslissen of dit als een vrije 

dag wordt aangemerkt. 

 

 

5. Procedure 

 

1. De vakantieregeling voor het komende schooljaar wordt jaarlijks formeel voor 1 januari in 

het Domein Kwaliteit besproken en door het College van Bestuur vastgesteld. Tevens wordt 

de vakantieregeling geëvalueerd of deze regeling gewijzigd dient te worden.  Bij wijzigingen 

wordt het advies obv art 22k van het GMR regelement gevraagd. De vakantieregeling is voor 

onbepaalde tijd vastgesteld. 

2.  Op grond van de vastgestelde vakantieregeling kan de directeur van de school het 

vakantierooster voor het komende jaar opstellen. Daarbij worden zowel de vakantiedagen, 

de vrije dagen alsmede de scholingsdagen in overleg met het team vastgesteld. De directeur 

legt het vakantierooster voor 1 april, conform artikel 31 lid l van de Regeling 

Medezeggenschapsraad, voor aan de Medezeggenschapsraad van de school. 

3.  De Medezeggenschapsraad dient uiterlijk voor 1 mei haar advies/instemming te hebben 

gegeven aan de directeur van de school, op grond waarvan deze het vakantierooster kan 

publiceren in de schoolgids en voor 1 mei het rooster aan kan bieden aan het servicebureau 

ten behoeve van Blosse opvang. 
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6. Niet voorziene gevallen 

 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 

 

 

7. Slotbepaling 

 

1.  Deze regeling kan worden aangehaald als "Vakantieregeling van Blosse" en treedt in werking 

op 1 januari 2022. 

2.  Een exemplaar van deze regeling en de daarbij behorende bijlage staat op de website van 

Blosse en op de websites van de scholen, die onder Blosse vallen en is beschikbaar op het 

intranet van de organisatie. 


	Begripsbepalingen
	1. Doelstelling
	2. Kenmerken
	3. Uitgangspunten
	4. Specifieke uitgangspunten
	5. Procedure
	6. Niet voorziene gevallen
	7. Slotbepaling

