
Overzicht inzet vakantiedagen, roostervrije- en organisatievrije dagen 

in de jaaragenda 2019/2020 
Legenda: 

➢ vakantiedagen: officiële vrije dagen conform afspraken FOKOR, maximaal 55+4 = 59. 

➢ roostervrije dagen: door school vast te stellen dagen waarop leerlingen en docenten vrij zijn, 

maximaal 5. 

➢ organisatievrije dagen: door school vast te stellen dagen waarop leerlingen naar school 

gevraagd mogen worden, maar geen onderwijs wordt gegeven, maximaal 7. 

Activiteit Start Einde Dagen 

Startdag personeel 2 september 2019  Organisatiedag (1) 

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019 Vakantiedagen (5) 

Conferentiedag 12 maart 2020  Organisatiedag (1) 

Kerstvakantie 21 december 2019 5 januari 2020 Vakantiedagen (10) 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 29 februari 2020 Vakantiedagen (5) 

Pasen 13 april 2020  Vakantiedagen (1) 

Meivakantie incl. 
verlenging en 
koningsdag 

18 april 2020 3 mei 2020 Vakantiedagen (5)  
+  
Roostervrije dagen (5) 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020  Vakantiedagen (1) 

Hemelvaart 21 mei 2020  Vakantiedagen (1) 

Pinksteren 1 juni 2020  Vakantiedagen (1) 

Afrondingsweek 13 juli 2020 17 juli 2020 Organisatievrij (5) 

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020 Vakantiedagen (30) 

 

Bijgaand het verzoek aan de MR om instemming te verlenen op de bovengenoemde inzet van deze 

bijzondere dagen in de jaaragenda. 

Uiteraard ook het verzoek aan de geledingen van de MR om met ons mee te denken met betrekking 

tot de spreiding van de activiteiten in de jaaragenda, waarbij uiteraard met name de positie van de 

toets- en werkweken van de grootste importantie zijn. 

Tot slot volgt hieronder een overzicht van dagen waarop activiteiten in de jaaragenda gepland zijn 

die kunnen leiden tot lesuitval in één of meer afdelingen. 

  



Overzicht bijzondere dagen in de jaaragenda 2019/2020 
 

Activiteit Datum Impact 

Startdag leerlingen 3 september Aangepast programma met in alle jaarlagen 
centrale ontvangst en uitgebreid mentoruur. 

Schoolfotograaf 12 september Eén lesuur komt te vervallen. 

Werkweek brugklas 16 t/m 20 september Extra OWT voor brugklassen. Lesuitval in andere 
jaarlagen. 

Profielwerkstukmiddag 16 en 17 september Extra OWT voor H4 en V5. 

Toetsweek 1 4  t/m 12 november Beperkt rooster voor examenklassen; max 2 
toetsen per dag. 

LV1 18 t/m 22 november Beperkt rooster i.v.m. leerlingbesprekingen. 

Jaarsluiting 20 december Eerste lesuur vrij; lesdag wordt eerder beëindigd. 

Toetsweek 2 20 t/m 28 januari Beperkt rooster voor alle klassen; max 2 toetsen 
per dag.  

Open dag 23 januari Verkorte lesdag. 

Toetsweek 3 30 maart t/m 7 april Beperkt rooster voor examenklassen; max 2 
toetsen per dag. 

Proefexamens 14 en 15 april Aangepast rooster examenklassen. 

Examenklassen vrijaf 17 april Facultatief lesrooster voor examenklassen. 

Montessoriweek 25 t/m 29 mei Roostervrij voor de gehele school. Extra OWT 
voor alle leerlingen. 

Toetsweek 4 1 juli t/m 8 juli Beperkt rooster voor alle klassen; max 2 toetsen 
per dag. 
8 juli niet voor alle leerlingen gevuld met toetsen 
(onderbouw). Op deze dag is tevens het 
inhaalmoment voor alle leerlingen om nog 
openstaande toetsen/opdrachten af te ronden. 

PWSTK- en 
meeloopdag 

8/9 juli Geen rooster. Leerlingen werken aan ofwel het 
profielwerkstuk ofwel doen een meeloopdag 
(LOB). De meeloopdag wordt mogelijk over twee 
dagen verdeeld (inclusief 8 juli) in verband met 
verslaglegging en terugkoppeling. Tevens worden 
op deze dagen in de onderbouw de 
screeningstoetsen in het kader van het 
Rotterdams taal- en rekenbeleid afgenomen 
(DiaTekst, DiaSpel en DiaCijfer). 

Teruggeefdag 10 juli Ochtend waarin leerlingen hun toetsen ophalen, 
bespreken met de docent en overleg hebben met 
hun mentor i.v.m. de eindvergadering. 

Afrondingsperiode incl 
eindvergadering, 
afsluitende 
mentoractiviteit, 
revisie, personeelsdag 
en herkansingen SE’s. 

13 t/m 17 juli 
 

Op 13 juli worden de herkansingen SE 
afgenomen in de voorexamenklassen. De rest 
van de leerlingen is vrij 
Op 16 juli leveren de leerlingen hun boeken in en 
ontvangen ze hun cijferlijst.  
Op 17 juli wordt (indien nodig) om 9.00 uur een 
revisie vergadering gevoerd. 

Studiemiddag 1 N.B. Wordt mogelijk anders (niet collectief) ingevuld. 

Studiemiddag 2 N.B. Wordt mogelijk anders (niet collectief) ingevuld. 

Excursies N.B. Extra OWT voor de betreffende groep lln. 



Culturele activiteiten N.B. Extra OWT voor de betreffende groep lln. 

Spreekuren  Conform doorlopende afspraken uitval in de 
ochtend (compensatieverlof docenten) 

 

Geprogrammeerde onderwijstijd per leerjaar 
In het Excelblad is een overzicht gemaakt van de onderwijstijd per opleiding. De wet geeft ons twee 

belangrijke richtlijnen ten aanzien van de te programmeren onderwijstijd, te weten tenminste 189 

dagen onderwijs en 4700 resp. 5700 uur voor leerlingen in havo resp. vwo. 

Lesdagen 

De minimale 189 dagen aan onderwijs wordt niet binnen schooljaar 2019/2020 behaald (verkort 

schooljaar wegens verspringing zomervakanties over de regio’s). Scholen in onze regio kunnen echter 

wel voldoen aan de wet, aangezien de lesdagen uit de omliggende schooljaren hiervoor 

compenseren. In het Excelblad is hiervoor dan ook een correctie van vijf dagen opgenomen. 

Een discussiepunt binnen onze lesdagen in de afgelopen jaren vormden de dagen na de laatste 

toetsweek, voorafgaand aan de afrondingsweek. De school heeft deze dagen nodig om de volgende 

activiteiten vorm te geven: 

• Inhaaldag 

• Teruggave dag 

• Voorbereiding rapportvergaderingen (voorbesprekingen) 

Om dit aantal dagen terug te brengen is er de afgelopen jaren reeds een wijziging aangebracht in de 

wijze waarop nu de eindvergaderingen (en revisie) vormgegeven wordt, is de toetsweek naar 

achteren verplaatst (meer lesdagen tot de toetsweek) en is er een programmering voor de dagen na 

de toetsweek toegevoegd in de vorm van: 

• Profielwerkstukdag 

• Meeloopdag(en) in het kader van LOB – nader uit te werken door het OL 

• Afsluitende mentoractiviteit in alle groepen 

• Inhaaldag opgenomen in de programmering 

4700 respectievelijk 5700 uur per afdeling 

De onderwijstijd per opleiding is berekend voor drie categorieën leerlingen en afhankelijk van hun 

roosterlengte (min, max en gem). Leerlingen in de bovenbouw kunnen ervoor kiezen om meer of 

minder vakken te volgen. De nieuwe wet op de onderwijstijd geeft aan dat scholen leerlingen in staat 

moeten stellen om een programma te volgen met een omvang van tenminste 4700 resp. 5700 uur. 

Voor leerlingen mogen echter ook uitzonderingen gemaakt worden (bijv. vrijstelling), waardoor ze 

minder onderwijstijd maken dan door de school aangeboden wordt. 

We hebben er in deze berekening voor gekozen om de lessentabel van de leerlingen in schooljaar 

2018/2019 als uitgangspunt te nemen. De pakketten voor 2019/2020 zijn simpelweg nog niet 

beschikbaar en de verwachting is ook dat de afwijkingen ten opzichte van het lopende schooljaar 

verwaarloosbaar zullen zijn. Voorts nemen we de gemiddelde leerling als uitgangspunt. 

Voor 2019/2020 zien we vervolgens dat in beide opleiding voldaan wordt aan de minimaal te 

programmeren onderwijstijd per opleiding. 



Lesuitval 

De school dient een set van maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat zoveel als mogelijk de 

geprogrammeerde onderwijstijd ook gerealiseerd wordt. 

Maatregelen: 

• Opvang lessen brugklassen 

• Spreidingsbeleid verlofaanvragen personeel 

• Terughoudendheid met het verlenen van recuperatieverlof/correctieverlof 

• KWT reservepoule 

• Vervanging bij langdurige ziekteverlof (contacten met detacheringsbureaus, 

opleidingsscholen en oud-collega’s) 

• Vervanging bij kort ziekteverlof (binnen de sectie waar mogelijk) 

• Inzet medewerkers excursies en werkweken zo minimaal mogelijk en met oog voor lesuitval 

• Invoering M-weken (geen versnippering en alle medewerkers inzetten op 

projecten/werkweken) 

• Herziening sportdagen 

• Terughoudend bij verplaatsing les naar KWT omwille van roosterkwaliteit (voorkomen 

tussenuren) 

 

 

Bijlagen:  

• overzicht gerealiseerde OWT 2017/2018 en stand per 27 mei 2019 voor 2018/2019 

• concept 1 jaaragenda 2019/2020 

 

Jacco Sloover, mei 2019 

 

  



Schooljaar 2017/2018      

 

  

Leerjaar Studie Owt 
Lessen 

Owt 
KWT 

Owt 
Overig 

Owt 
totaal 

 

Leerjaar 1 Uren 

1 B 725 95 247 1066 
 

lj1 1066 
2 A2 712 105 63 880 

 
lj2 891 

2 G2 711 105 73 889 
   

2 L2 737 105 61 903 
   

3 A3 724 102 65 890 
 

lj3 895 
3 G3 751 104 59 914 

   
3 H3 722 101 78 882 

 
H4 882 

4 H4 682 81 106 870 
 

V4 870 
4 V4 682 85 55 822 

 
H5 822 

5 H5 473 62 81 617 
 

V5 617 
5 V5 581 151 154 886 

 
V6 886 

6 V6 424 69 112 605 
   

         
T.o.v. norm havo (4700) 4556 97%       
T.o.v. norm vwo (5700) 5225 92%       
 
 
Stand 27 mei 2019        
Schooljaar 2018/2019 
 

     
 

  

Leerjaar Studie Owt 
Lessen 

Owt 
KWT 

Owt 
Overig 

Owt 
totaal  

Leerjaar 1 Uren 

1 L1 714 86 122 922 
 

lj1 929 
1 V1 728 84 124 936 

   
2 A2 722 93 47 862 

 
lj2 876 

2 G2 724 93 58 875 
   

2 L2 739 94 56 890 
   

3 A3 722 93 62 877 
 

lj3 891 
3 G3 750 93 62 904 

   
3 H3 728 92 72 892 

   
4 H4 676 71 102 849 

 
H4 849 

4 V4 683 75 55 813 
 

V4 813 
5 H5 456 53 155 664 

 
H5 664 

5 V5 526 217 151 895 
 

V5 895 
6 V6 457 48 155 660 

 
V6 660 

         
T.o.v. norm havo (4700) 4209 90%       
T.o.v. norm vwo (5700) 5064 89%       

 


