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Vakantieregeling 2020-2021 ~ personeel 

21 februari 2020 

 

Onderstaand treft u de CVO vakantieregeling 2020-2021 aan voor docenten en directie 

op basis van de wettelijke vakantieregeling, aangevuld met de inzet van de roostervrije 

dagen door CVO. 

 

Vakantieregeling 2020-2021 

Zomervakantie  za 18-07-2020 t/m zo 30-08-2020 

Herfstvakantie  za 17-10-2020 t/m zo 25-10-2020 

Kerstvakantie  za 19-12-2020 t/m zo 03-01-2021  

Voorjaarsvakantie za 20-02-2021 t/m zo 28-02-2021 

Paasmaandag  ma 05-04-2021 t/m ma 05-04-2021      

Koningsdag   di 27-04-2021 t/m di 27-04-2021 

Meivakantie   za 01-05-2021 t/m zo 16-05-2021 

Pinkstermaandag ma 24-05-2021 t/m ma 24-05-2021 

Zomervakantie  za 17-07-2021 t/m zo 29-08-2021 

 

Toelichting 

Bevrijdingsdag (5 mei) valt in de centraal door het Ministerie van OCW vastgestelde 

meivakantie en telt niet als extra/feestdag. 

 

Inzet roostervrije dagen CVO 

Wettelijk gezien mogen er in een schooljaar maximaal 5 roostervrije dagen worden 

ingezet. CVO zet middels bovenstaande vakantieregeling 4 roostervrije dagen in, te 

weten: 10, 11, 12 en 14 mei (13 mei is Hemelvaartsdag). De dag na Hemelvaart valt dus 

binnen de extra (door FOKOR vastgestelde) meivakantie. Eén roostervrije dag resteert. 

Scholen kunnen zelf bepalen wanneer deze wordt ingezet. Er kan voor gekozen worden 

om Goede Vrijdag als roostervrije dag af te spreken. De inzet van de roostervrije dag 

wordt door de school ter instemming voorgelegd aan de MR. 

 

Vrije dagen 

De wet op het voortgezet onderwijs regelt in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd 

en vakanties het maximum aantal vakantiedagen voor het VO, namelijk 55. Feestdagen 

die in een centraal vastgestelde vakantie vallen maken deel uit van die 55 dagen, denk 

aan de Kerstdagen, Nieuwjaarsdag en Bevrijdingsdag. 

 

Daarnaast zijn er voor het VO ‘extra’ vrije dagen (indien en voor zover feestdagen niet in 

een centraal vastgelegde vakantie vallen). Denk aan Tweede Paasdag, Tweede 

Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag of Bevrijdingsdag. Indien deze dagen niet 

binnen centraal vastgestelde vakantieweken vallen zijn het ‘extra’ vrije dagen, maximaal 

4. Voor het schooljaar 2020/2021 betreft dat Tweede Paasdag, Koningsdag, 

Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. 
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Roostervrij en organisatievrij 

Leerlingen hebben bovenop de door het Ministerie van OCW vastgestelde vakanties 12 

extra dagen: 5 roostervrije dagen en 7 dagen organisatievrij. De roostervrije dagen zijn 

helemaal vrij, zowel voor leerlingen als voor docenten en directie. Organisatievrij houdt in 

dat de school de leerlingen wel mag verplichten om naar school te komen, maar dat er 

geen onderwijs gegeven wordt (vrij van onderwijs). VO-scholen mogen de  

organisatievrije dagen volgens de wet als volgt inplannen: maximaal 6 dagen direct rond 

de zomervakantie en maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de 

zomervakantie). 

 

 

In totaal hebben de leerlingen in het VO 71 dagen ‘vrij’ van onderwijs: 55 vakantiedagen, 

5 roostervrije dagen waarop docenten en directie ook vrij zijn, 7 organisatievrije dagen 

(vrij van onderwijs) en 4 ‘extra’ vrije dagen. 

 

Vakantie Datum 
Vakantie 

dagen 

Extra vrije 

dagen 
Rooster vrij 

Herfstvakantie 17 – 25 okt 5   

Kerstvakantie 19 dec – 3 jan 10   

Voorjaarsvakantie 20 – 28 feb 5   

Goede Vrijdag 2 april   Optie 1 dag 

Paasmaandag 5 april  1  

Koningsdag 27 april  1  

Meivakantie 1 - 9 mei 5   

Extra meivakantie 10 – 16 mei  1 4 

Pinkstermaandag 24 mei  1  

Zomervakantie 17 juli – 29 aug 30   

Totaal  55 4 5 


