
OVERZICHT VAN LESVRIJE MOMENTEN SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

 

Dag Datum Wat? 

Woensdag 18 september 2019 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Donderdag 19 september 2019 Kinderen zijn hele dag vrij 

Dinsdag 1 oktober 2019 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Vrijdag 18 oktober 2019 Kinderen krijgen om 12.15 uur vakantie 

Maandag t/m maandag 21 t/m 28 oktober 2019 Herfstvakantie 

Maandag 4 november 2019 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Woensdag 20 november 2019 Kinderen zijn hele dag vrij 

Donderdag 5 december 2019 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij om thuis Sinterklaas te vieren 

Vrijdag 20 december 2019 Kinderen krijgen om 12.15 uur vakantie 

Maandag tot en met vrijdag 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie 

maandag 27 januari 2020 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Dinsdag 28 januari 2020 Kinderen zijn hele dag vrij 

Dinsdag 11 februari 2020 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Vrijdag 21 februari 2020 Kinderen krijgen om 12.15 uur vakantie 

Maandag tot en met Maandag 24 t/m 2 maart 2020 Voorjaarsvakantie 

woensdag 11 maart 2020 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Dinsdag 24 maart 2020 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Donderdag 9 april 2020 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij voor lang Paasweekend 

Vrijdag t/m maandag 10 t/m 13 april 2020 Paasweekend 

Vrijdag 24 april 2020 Kinderen krijgen om 12.15 uur vakantie 

Maandag t/m vrijdag 27 april t/m 8 mei 2020 Meivakantie 

Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei 2020 Hemelvaart en dag erna zijn vrij voor de kinderen 

Maandag t/m vrijdag 1 t/m 5 juni 2020 2de Pinksterdag en dagen erna zijn vrij voor de kinderen 



Dag Datum Wat? 

Vrijdag 12 juni 2020 Kinderen hebben hele dag vrij, dit is de dag na de 
avond4daagse 

Woensdag 1 juli 2020 Kinderen zijn om 12.15 uur vrij 

Vrijdag 17 juli 2020 Kinderen krijgen  om 12.15 uur vakantie 

Maandag t/m vrijdag 20 juli t/m 28 augustus 2020 Zomervakantie 

 

HOE ZIT DAT NU MET VRIJE MOMENTEN NAAST VAKANTIES? 

Eerst wat achtergrond informatie 

DE REGELS WAAR WE ONS AAN MOETEN HOUDEN: MET BETREKKING TOT DE 4-DAAGSE 
SCHOOLWEEK 

1. Scholen mogen voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse 
schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken waarin een algemene feestdag valt of waarin, 
naar plaatselijk gebruik, traditioneel een vrije dag wordt gegeven. 

2. Scholen mogen in principe voor de groepen 3 tot en met 8 geen driedaagse of nog kortere 
schoolweken inroosteren. Uitzonderingen zijn: 

a. De school plant een vrije dag voor of na een algemene feestdag. Voorbeeld: de vrijdag 
na de donderdag van Hemelvaart. Of als men de meivakantie op Koningsdag laat 
beginnen en Koningsdag niet op maandag of dinsdag valt. De onvolledige schoolweek 
die daardoor ontstaat telt wel mee voor de maxi maal zeven onvolledige 
schoolweken. 

b. Het is voor de ontwikkeling van de school gewenst bij uitzondering een tweedaagse 
studiebijeenkomst voor het team te beleggen. Als deze tweedaagse is opgenomen in 
de jaarplanning, overeengekomen met de MR en gecommuniceerd met de ouders, 
dan wordt dit toegestaan. De driedaagse school week die daardoor ontstaat telt wel 
mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken. 

c. Een driedaagse schoolweek als gevolg van het plannen van een studie dag 
voorafgaand aan of volgend op een algemene feestdag. Zo’n driedaagse schoolweek 
telt wel mee voor de maximaal zeven onvolledige schoolweken. Eendaagse of 
tweedaagse schoolweken als gevolg van een studiedag of vrije dag zijn niet 
toegestaan. 

3. Een school kan, als gevolg van de regeling spreiding zomervakantie, de zomervakantie 
verlengen met hoogstens twee dagen voorafgaand aan of volgend op de door de overheid 
vastgestelde vakantieperiode. Een driedaagse of vierdaagse schoolweek die als gevolg van 
deze regeling ontstaat is toegestaan. De drie- of vierdaagse schoolweek die hierdoor ontstaat 
telt wel mee als één van de zeven onvolledige schoolweken. 

4. Via een overzicht van vakantie en vrije dagen/studiedagen in de schoolgids moet voor ouders 
duidelijk zijn in welke weken slechts vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders al vóór het 
begin van het schooljaar hiervan op de hoogte zijn. 

DE UREN DIE DE KINDEREN MOETEN MAKEN 

Normuren basisonderwijs; Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs 
krijgen:  



• de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur; 
• de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur. 
• Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur.  
• De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 

EN HOE ZIT DAT BIJ DE BEATRIXSCHOOL? 

Binnen onze school krijgt de onderbouw evenveel uur als de onderbouw en moeten ze dus minimaal 
940 uur les per jaar krijgen.  

De uren die de kinderen de afgelopen jaren gekregen hebben:  

Schooljaar Hoeveel uur les is er gegeven aan alle groepen? 

2016 – 2017 967,25 

2017 -2018 966,00 

2018 – 2019 960,75 

2019 – 2020 954 

 

Er is voor kinderen dus een “overschot” aan uren welke we kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld 
onverwachts ijsvrij/ overlijden leden Koninklijk huis etc. 

Er is echter CPOB breed afgesproken dat we niet te veel uren opsparen: advies is 950 uur per jaar les 
te geven (940 is niet alleen het wettelijk bepaalde aantal uren, het is ook het aantal uren waarop de 
financiering van het onderwijs is gebaseerd) op deze manier krijgen de kinderen 10 uur te veel les in 
een jaar. 

Bij ons gaan de kinderen gaan elke dag van 8.30  - 14.15 uur naar school. Hiervan moeten we een half 
uur als pauzetijd rekenen. Elke dag hebben ze dus 5 uur en 15 minuten les. 

Wij rekenen dan ook met de volgende zaken: 

Wat Hoeveel uur les  

Hele dag 5¼  uur (8.30 – 14.15 uur en half uur 
pauze) 

Ochtend 3¾  uur (8.30 – 12.15 uur) 

Middag 1½  uur (12.45 – 14.15 uur) 

 

In schooljaar 2019 – 2020 geven we de kinderen naast de vastgestelde vakanties 75 uur vrij. Wanneer 
we dat doen krijgen de kinderen 954 uur les per jaar. Er is voor leerlingen dan een “overschot” van 14 
uur dit schooljaar.  

• 3 studiedagen = 15,75 uur minder les 



• 7 lesvrije dagen = 36,75 uur minder les 

• Geen les de middag voor zomervakantie (dit is CPOB breed) = 1,5 uur minder les 

• 14 lesvrije middagen = 21 uur minder les  
 
 

DE BEREKENING ZOALS OOK NAAR INSPECTIE GAAT 

 

 


