Vakantieregeling 2020-2021 OSG Singelland

Vakantie voortgezet onderwijs
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is het maximum aantal vakantiedagen
55. Daarnaast krijgen leerlingen per jaar maximaal 12 roostervrije dagen en 4 vrije
feestdagen. Dit staat in de nieuwe Wet onderwijstijd voortgezet onderwijs. De
school bepaalt in overleg met de medezeggenschapsraad hoe ze deze vrije dagen
inzet.
Vakantie- en feestdagen
Er mogen maximaal 55 dagen per schooljaar aan vakanties worden besteed.
Omdat beide kerstdagen en Nieuwjaarsdag in elk geval vallen binnen een
centraal vastgestelde vakantieweek, worden deze dagen meegeteld bij het
maximum aantal vakantiedagen. 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. In het schooljaar 2020-202
valt één feestdag (Bevrijdingsdag) in de meivakantie.
Roostervrije dagen
De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat een school jaarlijks
maximaal 9 werkdagen vaststelt 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 9 organisatiedagen als volgt
inplannen:
•
•

maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie
maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de
zomervakantie).

Ter compensatie van het verkorten van de zomervakantie met een week krijgen
leerlingen 3 roostervrije dagen. Het inrichtingsbesluit geeft namelijk aan dat het
bevoegd gezag 3 dagen per schooljaar moet aanwijzen waarop geen onderwijs
wordt verzorgd. In totaal zijn er dus maximaal 12 roostervrije dagen te verdelen in
overleg met de (G)MR. Meer roostervrije dagen mogen niet worden toegekend
aan leerlingen.
Inrichtingsbesluit WVO
In de WVO is opgenomen dat bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
voorschriften kunnen worden gesteld over vakanties en andere dagen waarop
geen onderwijs hoeft te worden verzorgd. Deze voorschriften zijn opgenomen in
het Inrichtingsbesluit WVO. In regulier schooljaren dienen scholen 189 lesdagen

te realiseren. In het beoordelingskader onderwijstijd is aangegeven welke dagen
in aanmerking komen voor onderwijsdagen. De meivakantie staat in dit jaar
gepland van 1 mei tot en met 9 mei 2021. Scholen hebben de mogelijkheid dit met
een week uit te breiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 24
april tot en met 3 mei 2021. In dit voorstel wordt afgeweken van et advies van het
ministerie de verlenging van de meivakantie te plaatsen in de week daaraan
voorafgaand. Dit is gedaan vanuit de volgende gedachte: Het basisonderwijs
werkt met een urenberekening en kan een verlenging makkelijker regelen in de
week na de door het ministerie vastgesteld meivakantie. Er zijn dan maar 3 dagen
nodig, namelijk 10 tot en met 12 mei, daarna begint het weekend van Hemelvaart.
Hiervoor wordt al rekening gehouden met een lesvrije dag op 14 mei. Het is voor
ouders van belang om waar mogelijk de vakanties van het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs parallel te laten lopen. Ook voor de afrondende
werkzaamheden in verband met het Centraal Schriftelijk Examen is het t
verkiezen de verlenging na de meivakantie te plaatsen. Immers dan zouden alle
werkzaamheden in verband met het Schoolexamen al op 23 april 2021 afgerond
moeten zijn, terwijl het Centraal Schriftelijk Examen pas op 17 mei 2021 van start
gaat. Scholen dienen er wel rekening mee houden dat eventuele organisatorische
voorbereidingen (zalen inrichten etc.) in de verlengingsweek moeten
plaatsvinden.
Achtergrond wet
Volgens de minister van OCW biedt het aanwijzen van de in totaal 12
onderwijsvrije dagen (9 dagen die in de WVO zijn geregeld en 3 dagen die in het
Inrichtingsbesluit zijn opgenomen) de scholen meer ruimte om op schoolniveau
keuzes te maken voor een jaarindeling die aansluit bij het onderwijsconcept en
het gewenste werkritme van leerlingen. Daarnaast worden leraren in de
gelegenheid gesteld om de niet-lesgebonden taken (en daarmee de werkdruk)
over het jaar te spreiden. Het is vervolgens aan werkgevers en werknemers om
afspraken te maken over de precieze invulling van deze voor de leerlingen
roostervrije dagen. Daarbij dient uiteraard wel rekening te worden gehouden met
de bepaling in de wet dat het niet is toegestaan deze vrije dagen te koppelen aan
de zomervakantie. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet om de
zomervakantie te beperken tot 6 weken. Dat betekent dat er naast de drie dagen
die in de wet staan en vrij voor leerlingen zijn, er nog twee dagen lesvrij voor de
docenten aan toegevoegd moeten worden. In totaal zijn er dus 64 dagen vrij voor
docenten (55 vakantie, 5 dagen cao-VO en 4 feestdagen). De twee dagen meer
voor leraren dienen uit de 12 organisatiedagen te worden gehaald om het totaal
van minimaal 189 lesdagen voor de leerlingen te kunnen realiseren.
Data centrale examens 2021
Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op maandag 17
mei en eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni 2021.
- Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 21
juni en eindigt het tweede tijdvak op donderdag 24 juni 2021.
- Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte
leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op
maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op vrijdag 9 juli 2021.
- Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de
basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de
afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op donderdag
24 juni 2021.
- Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Gelet op de datum van Hemelvaart en de geplande roostervrije dag erna lijkt het
voor de hand liggend om de meivakantie twee weken te laten duren door de
vastgestelde meivakantie met een week te verlengen.
Aantal lesdagen
In dit voorstel kunnen er 41 weken onderwijs gegeven worden (205 dagen), daar
gaan 4 feestdagen af en nog 12 roostervrijedagen. In dit schooljaar kunnen er dus
189 dagen onderwijs verzorgd worden. Uitgaande van een berekening van het
schooljaar van 1 oktober tot 1 oktober komen we altijd op ongeveer hetzelfde
aantal lesdagen uit (een jaar heeft 365 dagen, maar OCW rekent met 364 – 104
weekend dagen – 55 vakantiedagen – 4 feestdagen – 12 roostervrijedagen = 189
lesdagen).
vakantieregeling OSG Singelland 2020-2021
Verlofdagen

Vakantieperiode

aantal dagen (55
vakantiedagen en 4
feestdagen)

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

5

Kerstvakantie

19 dec. 2020 t/m 3 januari 2021

10

Voorjaarsvakantie

20 t/m 28 februari 2021

5

Tweede Paasdag

5 april 2021

1

Koningsdag

27 april 2021

1

Meivakantie

1 t/m 9 mei 2021

5

Bevrijdingsdag

5 mei 2021 (in meivakantie)

Hemelvaart

13 mei 2021

0
1

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

1

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2020

30

Totaal

59

roostervrijedagen
voorstel VO Friesland

aantal dagen
(maximaal 12)

Goede vrijdag

Verlengde meivakantie

Dag na Hemelvaart
Zelf in te vullen door
school
Totaal

2 april 2021
week aansluitend aan
meivakantie 10 t/m 12
mei 2021

1

3
1

14 mei 2021
7
12

