Zilverackers
Flexibele schoolvakanties
Zilverackers neemt deel aan een experiment vanuit het Ministerie van Onderwijs. Op onze locatie zijn
we niet langer gebonden aan vaste schoolvakanties. Dit betekent dat ouders ook in andere weken
een gezinsvakantie kunnen plannen. Ouders kunnen kiezen voor flexibele vakanties, maar ook om
de standaard vakanties aan te houden.
Kiezen ouders voor flexibele vakanties, dan maken ze een voorstelplanning met behulp van de
vakantiekaart. Op de vakantiekaart staan verschillende dagen al ingevuld: vaste vrije dagen en vaste
onderwijsdagen.
Vaste vrije weken zijn 2 weken rond Kerstmis en 3 weken tijdens de bouwvak.
Vaste vrije dagen zijn losse feestdagen en studiedagen.
Vast onderwijsdagen zijn gepland in de weken dat wij de toetsen van het leerlingvolgsysteem
afnemen. Alleen voor de schoolverlaters gelden de dagen waarop de Eindtoets wordt afgenomen als
vaste onderwijsdagen: 19 tot en met 22 april 2022.
Vaste vrije dagen en vaste onderwijsdagen zijn niet te veranderen: op een vaste vrije dag kan je geen
onderwijs inplannen en op een vaste onderwijsdag kan je geen vakantie inplannen.
De standaard vakantieplanning staat ook op de vakantiekaart vermeld. Deze dagen staan voor de
flexibele planning niet vast en mogen zowel als onderwijsdag als vakantiedag ingezet worden.
Naast de vaste vrije dagen kunnen ouders dit schooljaar nog 6 vrije weken en 3 vakantiedagen
inplannen.
De teamleider beoordeelt de voorstelplanning van ouders en besluit over het al dan niet toekennen
van de vakantiedagen. Bij dit besluit staat altijd het welbevinden en de ontwikkeling van het kind
voorop. Daarnaast nemen we ook de organisatie mee in de overwegingen: lukt het ons als team om
aan dit voorstel tegemoet te komen.
We werken dit schooljaar voor het eerst met flexibele vakanties. Dit proces kunnen we niet op
voorhand vlekkeloos organiseren. Ook als team leren wij door te doen en daarin nemen wij graag
jullie feedback mee. Mocht je gedurende het jaar tegen iets aanlopen of juist een goed idee hebben,
dan horen wij dat graag via een bericht aan zilverackers@obsdickbruna.nl.

