Vakantieregeling 2020-2021
Het ministerie heeft de kerst-, mei- en zomervakantie vastgesteld voor de jaren 2019-2022. Daarnaast heeft
het ministerie adviesdata gegeven voor de herfst- en voorjaarsvakantie en de facultatieve tweede week van de
meivakantie.
De adviesdata voor de vakanties van OCW voor de herfst- en voorjaarsvakantie worden gevolgd. De
Staatssecretaris van OCW publiceert data voor twee weken meivakantie, waarbij één van de twee weken als
verplichte vakantieweek wordt aangewezen. De andere week is facultatief.
Hieronder staat de vakantieregeling van de leerlingen voor de schooljaren 2020-2021 waarover de GMR heeft
geadviseerd. De nationale feestdagen, waarop de scholen zijn gesloten, zijn ook in dit overzicht opgenomen.
Voor het personeel gelden de afspraken over vakantie en verlof uit de cao primair onderwijs, zij hebben recht
op 428 uur vakantieverlof per jaar bij een fulltime aanstelling. 1

Soort vakantie

Vakantieperiode leerlingen

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie (incl. kerstdagen en
nieuwjaarsdag*)

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Goede vrijdag en Tweede paasdag*

Vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021

Koningsdag*

Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag 5 mei
2021)**

1 mei t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsdag*

Donderdag 13 mei 2021
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Maandag 24 mei 2021

Pinksterdag*

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021

* Nationale feestdag
** Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft
hiervoor adviesdata: 24 april t/m 3 mei 2021. Wanneer gekozen wordt voor de tweede week meivakantie dan heeft dit
gevolgen voor de normjaartaak van het personeel.

Margedagen
In 2020 is het margebeleid afgeschaft, nadat de GMR daartoe een initiatiefvoorstel heeft gedaan.
Margedagen zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn en de medewerkers van de school wel aan het werk zijn.
Margedagen zijn onder andere bedoeld voor teamgerichte scholingen, de personeelsdag, de centrale RENN4dag, het evalueren van de OPP’s en dergelijke.
Dit brengt met zich mee dat, met de afschaffing van het margebeleid, alsnog het volgende blijft gelden:
• De centrale RENN4/kennisdelings-dag blijft behouden
• Het doel van de margedagen moet in het oog worden gehouden
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•
•

Jaarlijks wordt per school middels een urenberekening (voorafgaand de vaststelling van de schoolgids)
door de Provinciedirecteur inzichtelijk gemaakt hoe(veel) margedagen worden ingezet
Volgend schooljaar, voorafgaande aan de vaststelling van de nieuwe vakantieregeling, wordt het
effect van het afschaffen van het margebeleid geëvalueerd.

