OBS De Sterrenboom mail naar MR d.d. 26-03-2020

Betref f ende: Concept vakantierooster
Inbrenger: Mt leden/ Roos Vergouwe
Status: Instemming om 31-03-2020
Gevolgde uitgangspunten:
•
•
•

Het ministerie stelt de volgende vakanties vast: zomervakantie (6 weken);
kerstvakantie (2 weken); meivakantie (1 week, de week van 3 t/m 7 mei).
De meivakantie beslaat (ongeveer) 2 weken. Centrale examens starten in 2021 op
17 mei 2021.
Conf orm de wetgeving is het niet toegestaan de zomervakantie op te rekken naar 7
weken.

Het Schoonhovens College heef t de voorkeur aan deze indeling gegeven boven het
alternatief de meivakantie te koppelen aan het hemelvaartweekend.
Belangrijkste argument hiervoor is dat voor dat het centraal schrif telijk ex amen start, de
examenkandidaten na de meivakantie nog enige dagen op school zijn na een periode van
studeren. In die dagen hebben zij nog gelegenheid tot overleg met hun docenten. Na het
hemelvaartweekend begint het CSE op 17 mei 2021.
Noot:
Naast deze vakantiedagen zijn er nog een aantal studiedagen voor de Sterrenboom die
later dit schooljaar nog worden ingepland. Het aantal studiedagen kunnen wij nog niet
aangeven. De berekening voor het aantal studiedagen moet nog plaats vinden.
Het vakantierooster wordt z.s.m. na instemming van de MR aan de ouders doorgegeven.
De data voor de studiedagen volgen later (wij ons best doen voor mei/ juni).

Vakantierooster 2020 – 2021
Start schooljaar: maandag 31-08-2020
Vakantie

Data

Herf stvakantie

ma 19 t/m vr 23 oktober 2020

Kerstvakantie

ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

ma 22 t/m vr 26 f ebruari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Meivakantie inclusief
Koningsdag en 5 Mei

ma 26 april t/m vr 7 mei 2021

Hemelvaartsdag

Do 13 t/m vr 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag

ma 24 mei 2021

Zomervakantie

ma 19 juli t/m vr 27 augustus 2021

