Vakantie- en studie(mid)dagen 2017-2018
Onze school werkt volgens het “vijf gelijke dagen model”. Hierdoor is er voor de leerkrachten
na schooltijd weinig tijd om samen voor te bereiden, samen onderwijs te ontwikkelen en om
te leren van en met elkaar. Komend schooljaar willen we gaan werken aan “onderwijs in
samenhang” waarbij de verschillende wereld-oriënterende vakken, culturele vorming en
wetenschap & techniek aan elkaar gekoppeld worden. Dit vraagt veel voorbereidingstijd en
samenwerking van onze leerkrachten. Essentieel hierbij is dat de voorbereidingsmomenten
verspreid over het jaar plaatsvinden.
Dat is de reden waarom we ervoor gekozen hebben om geen 2de extra vakantieweek in te
plannen voor de kinderen maar om deze week te verdelen over het jaar. Voor het komende
schooljaar zijn 7 studiedagen en 10 studiemiddagen ingepland. In overleg met de MR zijn de
studiedagen zoveel mogelijk aansluitend op het weekend ingepland en zijn de
studiemiddagen zoveel mogelijk regelmatig verdeeld over de dinsdagen, woensdagen en
donderdagen.

Vakanties
Herfstvakantie

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober (1week)

Kerstvakantie

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari (2 weken)

Voorjaarsvakantie

Maandag 12 februari t/m vrijdag 23 februari (2 weken)

Goede Vrijdag

Vrijdag 30 maart

2de Paasdag

Maandag 2 april

Meivakantie

Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei (2 weken)

Hemelvaart

Donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei (2 dagen)

2de Pinksterdag

Maandag 21 mei

Zomervakantie

Maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus (6 weken)

Studie(mid)dagen
Studiedagen

Studiemiddagen

(hele dag vrij)

(vanaf 12.00 uur vrij)

Vrijdag 1 september 2017

Dinsdag 19 september 2017

Donderdag 5 oktober 2017

Woensdag 1 november 2017

Maandag 23 oktober 2017

Donderdag 23 november 2017

Woensdag 6 december 2017

Vrijdag 22 december 2017

Vrijdag 2 februari 2018

Dinsdag 23 januari 2018

Maandag 19 maart 2018

Vrijdag 9 februari 2018

Vrijdag 1 juni 2018

Dinsdag 6 maart 2018
Woensdag 11 april 2018
Donderdag 14 juni 2018
Vrijdag 6 juli 2018

