Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam

Vakantieregeling onderwijs FOKOR 2020 – 2021
Regio Midden*
Herfstvakantie

17 oktober t/m
25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december
2020 t/m 3
januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m
28 februari 2021

Meivakantie

1 mei t/m 9 mei
2021.
10 mei t/m 16
mei

Zomervakantie

17 juli t/m 29
augustus 2021

*In Zuid Holland behoren alle gemeenten tot de regio Midden.
Algemeen
De voorjaarsvakantie en de herfstvakantie zijn adviesdata. De kerstvakantie, één week van de
meivakantie en de zomervakantie zijn door OCW vastgesteld. Besloten is om alle adviezen van OCW te
volgen behalve dat van de meivakantie. OCW stelt voor om de week voor de vastgestelde week (1 mei
tot en met 9 mei) te gebruiken voor een verlengde meivakantie. FOKOR wijkt af van dit advies en
verlengt de door OCW vastgestelde week met de week van 10 mei tot en met 16 mei. De reden hiervoor
is dat in de week van 10 tot en met 16 mei een aantal feestdagen vallen waardoor dit een heel
versnipperde week wordt voor het onderwijs. De Ramadan loopt af op 13 mei, het Suikerfeest wordt
gevierd van 13 tot en met 15 mei en Hemelvaart is op 13 mei. Echter, in de week voor de vastgestelde
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week is het Koningsdag. Omdat het hier om maar één dag gaat is de verwachting dat dit minder
problemen oplevert voor de scholen.
Afname centrale eindtoets po
Voor het po betekent dit het volgende voor de afname van de centrale eindtoets po, schooljaar 2020–
2021:
Reguliere afnameperiode papieren centrale eindtoets 2020–2021
Week 16

20 – 22 april

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2020–2021
Week 16

19 – 23 april

Inhaalperiode centrale eindtoets 2020–2021
Week 17

26 – 30 april

De Centrale Schriftelijke Examens in het vo beginnen op maandag 17 mei 2021.
Vakantiedata po FOKOR 2020 - 2021
Po

Begint

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie
Extra meivakantie
Pinkstermaandag
Zomervakantie

17 oktober
19 december
20 februari
2 april
5 april
27 april
1 mei
10 mei
24 mei
17 juli

Eindigt
29 augustus
25 oktober
3 januari
28 februari

9 mei
16 mei
29 augustus

Reserve-uren
Het aantal lesuren per dag/week/jaar is per (bouw van de) po-school zo divers, dat elke school het beste
zelf het aantal reserve-uren kan berekenen. Dit laatste natuurlijk wel met inachtneming van de door
FOKOR vastgestelde vakantieregeling en eventuele richtlijnen van het eigen schoolbestuur.
Voor de berekening kan onderstaand format gehanteerd worden:
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Inkomsten uren:
52 X het aantal lesuren per week
……..
30 sept 2021 valt op een donderdag; dus aantal uren van een donderdag erbij tellen
……..
Totaal
inkomsten

……..

Uitgaven uren:
Herfstvakantie (aantal lesuren van één week)
Kerstvakantie (aantal lesuren van twee weken)
Voorjaarsvakantie (aantal lesuren van één week)
Goede vrijdag/pasen (aantal lesuren van een vrijdag + maandag)
Koningsdag (in 2021 op een dinsdag; aantal lesuren van een dinsdag)
Meivakantie (aantal lesuren van 2 weken)
Bevrijdingsdag (valt in 2021 in de meivakantie)
Hemelvaart (valt in 2021 in de meivakantie)
Pinksteren (aantal lesuren van een maandag)
Zomervakantie (aantal lesuren van zes weken)

……..
........
……..
……..
……..
……..

……..
……..
Totaal uitgaven

……..
Inkomsten minus uitgaven
……..
Eraf: wettelijk minimum aantal lesuren
……..
Eraf: aantal uren voor calamiteiten (verschilt per schoolbestuur)
……..
Reserve uren
Voor het inzetten van reserve uren gelden de volgende (wettelijke) richtlijnen:
- Op 7 momenten per schooljaar mag gebruik gemaakt worden van de inzet van een aantal
reserve-uren. Het gaat nadrukkelijk om 7 momenten en niet automatisch om 7 dagen!
-

Elk ingezet moment omvat maximaal 1 lesdag (n.b. vrij geven op b.v. Sinterklaasmiddag telt als
één moment).

-

In één schoolweek mag maximaal 1 moment ingezet worden c.q. vrij geven worden. Nogmaals: 1
moment omvat maximaal één dag. Hierdoor kunnen de vastgestelde vakanties hoogstens met
één dag verlengd worden.

Naast de wettelijke richtlijnen is het mogelijk dat schoolbesturen nog aanvullende richtlijnen hebben. Dit
kan per schoolbestuur verschillen.
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Vakantiedata vo FOKOR 2020 - 2021
Vo

Begint

Eindigt
Vakantie 55

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie *
Extra meivakantie
**
Pinkstermaandag
Zomervakantie
Totaal
*

17 oktober
19 december
20 februari
2 april
5 april
27 april
1 mei
10 mei
24 mei
17 juli

29 augustus
25 oktober
3 januari
28 februari

VO
Extra: max. 4
dagen

VO
Organisatie- (7)
en roostervrije
dagen (5)

5
10
5
Optie 1 dag
1
1

9 mei *
16 mei

5

29 augustus

30
55

1

4 (roostervrij)

1
4

Bevrijdingsdag 5 mei in de centraal vastgestelde meivakantie, telt dan niet als extra/feestdag

** Hemelvaartsdag 13 mei in de extra meivakantie
Roostervrije dagen zijn docenten ook vrij.
De dag na Hemelvaart valt binnen de extra meivakantie. Eén roostervrije dag resteert. Er kan voor
gekozen worden om Goede Vrijdag als roostervrije dag af te spreken.
De organisatievrije dagen worden door de besturen zelf gepland.
Indien een vakantie vet gedrukt staat is het een wettelijk vastgestelde vakantie, voor de overige
vakanties worden adviesdata gegeven vanuit OCW.
De wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties regelt
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 2020/2021 betreft dat 2e Paasdag,
Koningsdag, Hemelvaart en 2e Pinksterdag.
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