
Vakantierooster en studie-/vrije dagen 

schooljaar 2021-2022 
 
13 september:   Studiedag (1e) 

14 oktober:   Studiedag (2e) 
15 oktober:   Studiedag (3e) 
22 oktober:    middag vrij 

25 t/m 29 oktober:   Herfstvakantie 
24 december t/m 7 januari:  Kerstvakantie 
25 februari:   middag vrij 

28 februari t/m 4 maart:  Voorjaarsvakantie 
9 maart:     Studiedag (4e) 
15 april:    Goede vrijdag 

18 april:     Tweede Paasdag 
22 april:     middag vrij 
25 april t/m 6 mei:  Meivakantie 

26 en 27 mei:   Hemelvaart 
6 juni:    Tweede Pinksterdag 
7 juni:     Studiedag (5e)  

15 juli:  middag vrij 
18 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie (gemeente Cuijk en Grave wijken 

af van regio Zuid i.v.m. de vierdaagse) 

 
Het vakantierooster wordt vastgesteld in regionaal bestuurlijk overleg. De GMR van Optimus 
heeft instemmingsbevoegdheid. De MR van de Waai heeft instemmings-/adviesrecht over 
de studiedagen en overige vrije dagen van de Waai (14 juni 2021 vastgesteld). De 
onderwijsinspectie controleert of het rooster voldoet aan wettelijke vereiste onderwijstijd.  
Bij de wijziging van schooltijden is afgesproken dat er maximaal 5 studiedagen worden 
ingeroosterd. Helaas was het niet mogelijk om deze meer te spreiden door het jaar.  
 
Toelichting: 
13 september: Op deze studiedag bereiden wij het nieuwe schoolthema voor en krijgt het 
team scholing over de didactiek onderzoekend en ontwerpend leren. Ook bereiden wij dan 
het jurybezoek “excellente school” van 17 september voor.   
14 oktober: Deze studiedag is door Optimus vastgesteld voor al het personeel van Optimus.  
15 oktober: Zoals u weet is er door de gemeentebudget ter beschikking gesteld om de Waai 

uit te breiden/verbouwen. Ook is er budget gereserveerd om de inrichting van de groepen 3 

t/m 8 te vernieuwen. Voor de ontwerpfase is het belangrijk om met het hele team de visie 

op inrichting en ruimtebehoefte te formuleren. Dit doen wij onder begeleiding van een 

ontwerpbureau en deze input moet voor de herfstvakantie worden afgerond, zodat het 

bouwteam een rus ontwerp voor de Kerstvakantie klaar heeft. 

9 maart: Deze studiedag staat wederom in het teken van thematisch werken en de didactiek 

van onderzoekend en ontwerpend leren. 

7 juni: Dit is de evaluatiedag en wij nemen dan ook besluiten over onze plannen voor het 

nieuwe jaar. 


