
Vakantieregeling  RSG Ter Apel                                              2021-2022 
 

RSG Ter Apel  vakantieregeling 2021-2022            
1 

 
 
 
 

VAKANTIEREGELING  
2021-2022 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld door : W.J.H. Flokstra 
Vastgesteld door : J. de Wit 
Goedgekeurd door  : MR dd. 26 mei 2021 
Versie : 1 
Datum : 25 mei 2021 

  



Vakantieregeling  RSG Ter Apel                                              2021-2022 
 

RSG Ter Apel  vakantieregeling 2021-2022            
2 

Inhoud 
1. Vakantieregeling RSG Ter Apel 2021-2022 ................................................................................... 3 

1.1. Schoolvakanties voortgezet onderwijs ................................................................................. 3 

1.2. Inspraak in planning onderwijsdagen en vrije dagen ............................................................ 3 

1.3. Toezicht op onderwijstijd..................................................................................................... 3 

2. SCHOOLVAKANTIES 2021-2022 ................................................................................................... 4 

2.1. Overzicht schoolvakanties schooljaar 2021-2022 ................................................................. 4 

2.2. Verandering data zomervakantie vo vanaf 2013-2014 ......................................................... 4 

2.2.1. Vakantie- en feestdagen .............................................................................................. 5 

2.2.2. Roostervrije dagen ....................................................................................................... 5 

2.2.3. Achtergrond wetswijziging ........................................................................................... 5 

2.3  Vakantiespreiding ................................................................................................................ 6 

2.3.1 Buiten de schoolvakanties mee op vakantie . ..................................................................... 6 

2.3.2 Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie ............................................ 6 

2.3.3 Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie................................................. 6 

2.3.4 Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie ..................................................... 7 

2.3.5 Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen ............................................................. 7 

2.3.6 Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling........................................................ 7 

2.3.7 Data zomervakantie verplicht ...................................................................................... 7 

2.3.8 Meer informatie over data schoolvakanties ................................................................. 7 

2.4 Feestdagen .......................................................................................................................... 7 

2.4.1 Nationale feestdagen ................................................................................................... 7 

2.4.2 Religieuze feestdagen .................................................................................................. 8 

2.4.3 Koningsdag en activiteiten school ................................................................................ 8 

2.4.4 Carnaval....................................................................................................................... 8 

3. VAKANTIEROOSTER BASISONDERWIJS GEMEENTE WESTERWOLDE 2021-2022. .......................... 8 

4. VAKANTIEROOSTER totaaloverzicht RSG 2021-2022. ................................................................... 9 

5. VAKANTIEROOSTER kalendervorm RSG 2021-2022. ................................................................... 10 

 

 

  



Vakantieregeling  RSG Ter Apel                                              2021-2022 
 

RSG Ter Apel  vakantieregeling 2021-2022            
3 

1. Vakantieregeling RSG Ter Apel 2021-2022 

 

1.1.  Schoolvakanties voortgezet onderwijs 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het voortgezet onderwijs stelt de 
volgende vakanties centraal vast: 
• 6 weken zomervakantie; 
• 2 weken kerstvakantie; 
• 1 week meivakantie. 
 
Het aantal dagen dat per schooljaar ten hoogste voor vakanties op grond van artikel 6g1, 
derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs mag worden besteed, bedraagt 55 bij een 
vijfdaagse schoolweek. Hieronder vallen niet nieuwjaarsdag, tweede paasdag, 
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen alsmede Koningsdag en 
Bevrijdingsdag, tenzij deze dagen binnen een vastgestelde vakantie vallen. 
 

1.2. Inspraak in planning onderwijsdagen en vrije dagen 

Ouders, leerlingen en leraren krijgen via de medezeggenschapsraad inspraak in de planning 
van onderwijsdagen en vrije dagen.  
De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de 
onderwijstijd door scholen. Ze kijkt hierbij niet alleen of de onderwijsnorm is gehaald, maar 
ook of de school leerlingen en ouders meer betrekt bij de invulling van de onderwijstijd. 
 

1.3. Toezicht op onderwijstijd 

 
De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let erop dat scholen de onderwijstijd 
naleven. Ze kijkt hierbij of de urennorm is gehaald en of op minstens 189 dagen onderwijs is 
verzorgd. En ook of de school leerlingen en ouders betrekt bij de invulling van de 
onderwijstijd. 
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2. SCHOOLVAKANTIES 2021-2022 

 

2.1. Overzicht schoolvakanties schooljaar 2021-2022 

 

 Regio Noord Regio Midden    Regio Zuid 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 
24 oktober 2021 

16 oktober t/m 
24 oktober 2021 

23 oktober t/m 31 
oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 
2021 t/m 9 
januari 2022 

25 december 
2021 t/m 9 
januari 2022 

25 december 
2021 t/m 9 
januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 
27 februari 2022 

26 februari t/m 6 
maart 2022 

26 februari t/m 6 
maart 2022 

Meivakantie 30 april t/m 8 
mei 2022 

30 april t/m 8 
mei 2022 

30 april t/m 8 mei 
2022 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 
augustus 2022 

9 juli t/m 21 
augustus 2022 

23 juli t/m 4 
september 2022 

 

2.2. Verandering data zomervakantie vo vanaf 2013-2014 

Het maximum aantal vakantiedagen is 55. Daarnaast krijgen leerlingen per jaar maximaal 12 
roostervrije dagen en maximaal 4 vrije feestdagen (mits deze buiten de door het ministerie 
vastgestelde vakanties vallen).  Dit staat in het Inrichtingsbesluit WVO:  

Artikel 16. Vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd 

1. Het aantal dagen dat per schooljaar ten hoogste voor vakanties op grond van artikel 6g1, derde lid, van de wet, mag 
worden besteed, bedraagt 66 bij een zesdaagse schoolweek en 55 bij een vijfdaagse schoolweek. 

2. Indien na aftrek van het aantal dagen dat wordt besteed voor vakanties die centraal worden vastgesteld op grond 
van artikel 6g1, vierde lid, van de wet, dagen resteren van de in het eerste lid bedoelde aantallen, kan het bevoegd 
gezag voor het betreffende schooljaar een of meer vakanties vaststellen waarvoor ten hoogste dat resterend aantal 
dagen mag worden besteed. 

3. Onder dagen in het eerste lid wordt verstaan elke dag van de week met uitzondering van de zondag bij een zesdaagse 
schoolweek en met uitzondering van de zaterdag en de zondag bij een vijfdaagse schoolweek. Op die zondagen 
respectievelijk zaterdagen en zondagen wordt geen onderwijs verzorgd. 

4. Tenzij vallend binnen een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde 
vakantie, worden de volgende dagen, waarop eveneens geen onderwijs wordt verzorgd, niet meegeteld bij het aantal 
dagen, bedoeld in het eerste lid: 

a. nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen, alsmede 
b. Koningsdag en Bevrijdingsdag. 

5. Indien aan een bijzondere school onderwijs wordt gegeven gebaseerd op een levensbeschouwing volgens welke andere 
dan de in het vierde lid, onderdeel a, genoemde dagen als feestdagen worden aangemerkt, kan in plaats van op de 
dagen, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, die vallen buiten een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 
6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie, geen onderwijs worden verzorgd op andere dagen. Bij toepassing van 
de eerste volzin worden laatstgenoemde dagen niet meegeteld bij het aantal dagen, bedoeld in het eerste lid. De eerste 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=6g1&g=2018-04-04&z=2018-04-04
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=6g1&g=2018-04-04&z=2018-04-04
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=6g1&g=2018-04-04&z=2018-04-04
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=6g1&g=2018-04-04&z=2018-04-04
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=6g1&g=2018-04-04&z=2018-04-04
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volzin kan per schooljaar worden toegepast voor ten hoogste het aantal dagen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, 
dat buiten een op grond van het tweede lid of op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde vakantie valt. 
 

Artikel 17. Aanwijzing overige dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd 

Buiten de vakanties en de andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd op grond van artikel 16, wijst het bevoegd gezag 
bij een zesdaagse schoolweek ten hoogste dertien dagen per schooljaar aan en bij een vijfdaagse schoolweek ten hoogste twaalf 
dagen per schooljaar aan waarop geen onderwijs wordt verzorgd, waarvan ten hoogste zes dagen onmiddellijk aansluitend voor of 
na de voor de school op grond van artikel 6g1, vierde lid, van de wet vastgestelde zomervakantie. 

 

De school bepaalt in overleg met de medezeggenschapsraad hoe ze deze 12 vrije dagen 
inzet. 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 ten hoogste 12 organisatiedagen vrij inplannen, echter er mogen niet meer 
dan zes dagen hiervan onmiddellijk aansluitend aan de zomervakantie zijn.  

2.2.1. Vakantie- en feestdagen  

Vanaf augustus 2013 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 Hemelvaart 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. 

2.2.2. Roostervrije dagen 
Ter compensatie van het verkorten van de zomervakantie met een week krijgen leerlingen 
en medewerkers 5 roostervrije dagen. Daarnaast hebben de leerlingen nog 7 extra 
roostervrije dagen (geldt niet voor medewerkers), waarvan er 5 aansluitend aan de 
zomervakantie zijn. In de CAO-VO 2018-2019 wordt de mogelijkheid gegeven om nog meer 
extra roostervrije dagen voor leerlingen in te roosteren Deze dagen worden gebruikt als 
ontwikkeltijd voor de docenten. De MR heeft hier mee ingestemd.  

2.2.3. Achtergrond wetswijziging 

Volgens de minister van OCW biedt het aanwijzen van de in totaal 12 onderwijsvrije dagen 
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 onderwijsvrije 
dagen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2018-02-03/0/#HoofdstukIII_Paragraaf1_Artikel16
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=6g1&g=2018-04-04&z=2018-04-04
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2.3  Vakantiespreiding 

Om de schoolvakanties te spreiden is Nederland verdeeld in 3 regio’s: noord, midden en 
zuid. Door vakantiespreiding blijft de verkeersdrukte in de schoolvakanties beperkt. De 
vakantiespreiding voorkomt dat alle leerlingen tegelijk op vakantie gaan. Zo blijft de 
verkeersdrukte beperkt en raken campings en recreatieparken minder snel overbelast.  

De zomervakanties in de verschillende regio's overlappen elkaar gedeeltelijk. Zo kunnen 
mensen uit verschillende regio's met elkaar op vakantie.  

De zomervakanties rouleren volgens een vastgesteld systeem: vroeg – midden –laat – laat – 
midden – vroeg – vroeg enzovoorts. Zo kunnen leerlingen uit 1 regio de ene keer vroeg in 
het seizoen op vakantie en de andere keer laat. 

Regio’s zijn 2 keer achter elkaar als eerste of als laatste aan de beurt voor vakantie. Dat is 
nodig omdat anders de overgang van laat naar vroeg en andersom te groot is. Het schooljaar 
zou in dat geval te lang of juist te kort zijn. 
 

2.3.1 Buiten de schoolvakanties mee op vakantie . 

Leerlingen mogen niet mee op vakantie buiten de schoolvakanties. Doen ouders dit wel, dan 
overtreden ze de Leerplichtwet. ouders kunnen wel bij de schooldirectie een verzoek 
indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dat kan alleen als ze door hun beroep of dat 
van hun partner niet weg kunnen in de schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling heet 
officieel ‘beroep op vrijstelling’. 

2.3.2 Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 

Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet ten minste aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

• Het gaat om een gezinsvakantie. 
• De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het 

beroep van u of uw partner. 
• Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 

2.3.3 Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 

De verlofaanvraag dient zo vroeg mogelijk ingediend te worden bij de desbetreffende 
teamleider(s). Bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie 
buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan om een 
werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur 
de leerplichtambtenaar om advies. 
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2.3.4 Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie 

Een leerling kan maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meegenomen worden 
op vakantie. Ouders  moeten dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en 
toestemming hebben van de directeur van de school. 

2.3.5 Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen 

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dienen 
ouders toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen, dan stuurt de directeur van de 
school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen 
het advies van de schoolleiding meewegen in het besluit. Meestal is ook een verklaring van 
een arts of sociale instantie noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is.  

2.3.6 Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling 

Zijn ouders het niet eens met een beslissing over de vrijstelling dan kunnen ze schriftelijk 
bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 

2.3.7 Data zomervakantie verplicht 

De minister van OCW stelt de data van de zomervakanties vast. Scholen moeten zich aan 
deze data houden. Alleen in zeer specifieke situaties kunnen zij hiervan afwijken. Hiervoor 
moeten scholen toestemming vragen aan de minister. 

2.3.8 Meer informatie over data schoolvakanties 

De school is verplicht de vrije dagen te publiceren in de schoolgids. 
 

2.4 Feestdagen 

In Nederland worden verschillende nationale feestdagen gevierd. Leerlingen hebben op deze 
dagen meestal vrij van school. 

2.4.1 Nationale feestdagen 

Beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, 
Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn nationale feestdagen waarop scholen geen onderwijs 
hoeven te geven. De meeste scholen zijn op die dagen dicht en de leerlingen zijn dan vrij.  

Scholen kunnen daarnaast zelf bepalen dat zij hun leerlingen vrij geven op andere 
feestdagen en gedenkdagen, zoals Goede Vrijdag, bid- en dankdag of het Suikerfeest. Het 
aantal dagen waarop scholen geen onderwijs hoeven te geven (weekends, vakantiedagen, 
feestdagen en andere vrije dagen) is wel aan een maximum verbonden. 
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2.4.2 Religieuze feestdagen 

Ouders kunnen vrijstelling aanvragen voor hun kind als ze thuis een religieuze feestdag 
willen vieren die geen nationale feestdag is en de school op die feestdag niet gesloten is. 
Bijvoorbeeld het islamitische Suikerfeest of Joods Nieuwjaar. Ouders dienen ten minste 2 
dagen van tevoren een verzoek in bij de schoolleiding. 

Op verschillende scholen hebben kinderen vrij op specifieke religieuze feest- en 
gedenkdagen, zoals bid- en dankdag bij reformatorische scholen of Suikerfeest op 
islamitische scholen.  

2.4.3 Koningsdag en activiteiten school 

Koningsdag is een nationale feestdag en alle leerlingen zijn op die dag vrij. Het kan zijn dat 
scholen op Koningsdag bepaalde activiteiten organiseren, maar ze kunnen uw kind niet 
verplichten daarbij aanwezig te zijn. 

2.4.4 Carnaval 

Leerlingen krijgen geen vrijstelling voor carnaval. Carnaval duurt van vrijdagavond tot 
dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd 
carnaval te vieren. In de praktijk plannen veel scholen in het zuiden van Nederland een 
vakantie tijdens carnaval. 
 

3. VAKANTIEROOSTER BASISONDERWIJS GEMEENTE 
WESTERWOLDE 2021-2022. 
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4. VAKANTIEROOSTER totaaloverzicht RSG 2021-2022. 

 Vakanties (55 vakantiedagen in 11 weken) Dagen weken  totaal cum. 

Herfstvakantie Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021 5 1      

Kerstvakantie Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 10 2      

Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 5 1      

Meivakantie Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2022 5 1      

Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 30 6      

  Totaal aantal dagen vakantie 55 11  55 55 

  
  

  
     

  Feestdagen  (4 dagen buiten de vakanties) Dagen        

Tweede paasdag maandag 18 april  2022 1        
Koningsdag  woensdag 27 april 2022 1        
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022 1        
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 1        

  Totaal aantal feestdagen 4    4 59 
  

  

       

  "verlof"dagen (ook voor docenten vrije dagen) Dagen        

extra mei vakantie 
maandag 25, dinsdag 26, donderdag 28, 

vrijdag 29 april 2022 4        

dag na hemelvaart vrijdag 27 mei 2022 1        

  Totaal 5    5 64 

           

Organisatiedagen 
Werkdagen voor docenten;  

geen onderwijs voor leerlingen (7 dagen) Dagen        

Organisatie-
/opstartdag 

maandag 23 augustus 2021 
1        

Scholingsdag 
maandag  28 februari 2022 (Rosenmontag) 

vrijdag 15 april 2022 (Goede vrijdag) 
2 

       
Organisatiedagen maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2022 5        
   

 

       

  Totaal aantal organisatiedagen 8    8 72 

           

Ontwikkeldagen 
Werkdagen voor docenten;  

geen onderwijs voor leerlingen (4 dagen) Dagen        

Ontwikkeldagen 
Woensdag 8 december 2021, vrijdag 18 februari 2022, 

dinsdag 22 maart 2022, vrijdag 3 juni 2022 
4 

       
  

  

       

    4    4 76 
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5. VAKANTIEROOSTER kalendervorm RSG 2021-2022. 
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