Vakantieregeling VO en PO schooljaar 2022 – 2023
Herfstvakantie

zaterdag

15-10-2022 t/m zondag 23-10-2022

Kerstvakantie

zaterdag

24-12-2022 t/m zondag 08-01-2023

Voorjaarsvakantie

zaterdag

25-02-2023 t/m zondag 05-03-2023

Pasen (2ePaasdag)

maandag

10-04-2023

Koningsdag

donderdag

27-04-2023

Meivakantie

zaterdag

22-04-2023 t/m zondag 30-04-2023 (=2e, voorafgaande week
meivakantie, met inbegrip van Koningsdag; conform advies OCW)

Meivakantie

zaterdag

29-04-2022 t/m zondag 07-05-2023

Hemelvaart (incl. vrijdag)

donderdag

18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023

Pinksteren (2ePinksterdag) maandag

29-05-2023

Zomervakantie

22-07-2023 t/m zondag 03-09-2023

zaterdag

De 55 vastgestelde vakantiedagen zijn in 2022-2023 als volgt verdeeld:
Herfstvakantie
5
dagen
Kerstvakantie
10
dagen
Voorjaarsvakantie
5
dagen
Meivakantie (officieel)
5
dagen
Zomervakantie
30
dagen
De extra officiële vrije dagen zijn:

Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

maandag 10 april 2023
donderdag 27 april 2023
donderdag 18 mei 2023
maandag 29 mei 2023

Resteren voor het VO nog 5 (rooster)vrije dagen voor leerlingen en personeel, in te zetten aansluitend op een vakantie.
Voorafgaand aan de meivakantie worden hiervan 4 dagen ingezet. Koningsdag valt ook in die week, dat is een officiële vrije
dag, hiermee is de extra vrije week voorafgaand aan de meivakantie gedekt. De 5 e dag kan derhalve worden ingezet op
vrijdag 19 mei 2023, aansluitend aan Hemelvaartsdag. In het PO resteren voldoende marge-uren om de vakantieregeling
aan te vullen met onderstaande opties.
Voor de verdere invulling van de vakantieregeling In het schooljaar 2022-2023 worden de volgende opties geadviseerd:
• Een tweede voorafgaande week meivakantie, conform het advies van OCW (met inbegrip van Koningsdag). Dat
betekent dus een tweeweekse meivakantie van zaterdag 22-04-2023 t/m zondag 07-05-2023.
• De vrijdag na Hemelvaart, vrijdag 19 mei 2023. Als vrije dag in te zetten omdat koningsdag in de meivakantie valt.
• Het bijzonder onderwijs PO kan er desgewenst voor kiezen, gelet op het aantal nog resterende marge-uren, Goede
Vrijdag (07/04/2023) als vrije dag in te plannen.

