
 BESLUIT C.Q. ADVIES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 ___________________________________________________________________________ 
 Nummer:  2021-22-06 
 Datum:  24 mei 2022 
 Soort:  Advies en instemming (personeelsgeleding) 
 Grondslag:  artikelen 11 lid 2 sub l en 12 lid 1 sub e Wet medezeggenschap op scholen 

 (WMS) 
 Vraag:  Vakantierooster,  zie bijlage  . 
 Besluit:  Adviseert positief, stemt in 
 ___________________________________________________________________________ 

 Het voorstel: 
 De schooldirectie vraagt de medezeggenschapsraad in te stemmen met een (nieuw) 
 vakantierooster 

 Juridisch kader: 
 De gehele medezeggenschapsraad heeft op grond van artikel 11 lid 1 sub l WMS adviesrecht als 
 het gaat om het vaststellen van het vakantierooster. Op grond van artikel 12 lid 1 sub e heeft de 
 personeelsgeleding instemmingsrecht als het gaat om het vaststellen van het vakantierooster. Het 
 advies- en instemmingsrecht strekt zich niet uit tot de vakantiedagen die door de Minister 
 worden vastgesteld. 

 Overwegingen en opmerkingen: 
 -  De schooldirectie heeft het vakantierooster vooraf besproken met het personeel en heeft 

 het voorstel tijdens de vergadering van de medezeggenschapsraad toegelicht. 
 -  Het personeel kan zich vinden in het voorstel. 
 -  De oudergeleding kan zich vinden in het voorstel. 

 Slotsom: 
 De medezeggenschapsraad adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster en de 
 personeelsgeleding stemt in met het vakantierooster. 

 Voorzitter  Secretaris 

 D. van der Wal  B. Gerris 

 Bijlagen:  Voorgenomen besluit 



 Bijlagen 



Overzicht vakanties en studiedagen 

In dit overzicht vindt u de vakanties en verplichte vrije dagen (dikgedrukt) en de studiedagen en 

halve lesdagen. In maart ziet u twee studiedag achter elkaar. Komend jaar wordt het nieuwe 

schoolplan voor de vier jaar daarna geschreven, een studie tweedaagse is een fijne manier om hier 

echt in te kunnen duiken. 

Studiedag maandag 26 september 

Herfstvakantie; za 22 oktober – zo 30 oktober 

Studiedag woensdag 9 november 

Studiedag dinsdag 6 december 

Vrije middag vanaf 12.00 uur; donderdag 22 december (’s avonds kerstdiner) 

Vrije middag vanaf 12.00 uur; vrijdag 23 december 

Kerstvakantie; za 24 december – zo 8 januari 

Studiedag maandag 6 februari 

Voorjaarsvakantie; za 25 februari – zo 5 maart 

Studiedag donderdag 23 maart 

Studiedag vrijdag 24 maart 

Vrije middag vanaf 12.00 uur; vrijdag 7 april (Vossenjacht) 

Pasen maandag 10 april 

Meivakantie; za 22 april – zo 7 mei 

Hemelvaart donderdag 18 mei  

Studiedag vrijdag 19 mei 

Studiedag vrijdag 26 mei 

Pinksteren maandag 29 mei 

Vrije middag vanaf 12.00 uur; vrijdag 7 juli 

Zomervakantie; za 8 juli – zo 20 aug 

 

 

 

 

 

 


