
 
 

 

Buurse, 04-11-2021 

Betreft: Aanpassing vakantieregeling 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nederland is al vele jaren door het Ministerie van OC&W verdeeld in vakantieregio's. De gemeente 

Haaksbergen ligt in de regio Noord. Het Ministerie stelt de data van de schoolvakanties vast (met 

uitzondering van de herfst- en voorjaarsvakantie; daarvoor wordt een advies afgegeven). 

In september van dit jaar zijn wij er door ons bestuur op gewezen dat bepaalde vakantiedata zoals 

door ons vastgesteld en gecommuniceerd, niet overeenkomen de data van onze vakantieregio. 

Tot nu toe stemden de Haaksbergse basisscholen en het Assink Lyceum de schoolvakanties met 

elkaar af. Omdat het Assink Lyceum ook vestigingen heeft in de vakantieregio Midden werd er 

afgeweken van de landelijke regels. In 1992 had het Ministerie daarvoor toestemming gegeven. Het 

Ministerie heeft deze week aangegeven dat deze uitzonderingspositie niet meer geldt. Het 

Ministerie verwacht van ons dat wij onze vakanties in overeenstemming brengen met de data voor 

vakantieregio Noord. 

Voor dit schooljaar heeft het de consequentie dat de zomervakantie een week naar achteren 

verplaatst moet worden. De zomervakantie is dus van maandag 18-07-2022 t/m vrijdag 26-08-2022! 

De voorjaarsvakantie wijkt ook af van de regio Noord, maar omdat het Ministerie hier enkel een 

advies voor afgeeft, blijft deze ongewijzigd. De medezeggenschapsraden van de scholen hebben hier 

in 2020 al een positief advies op gegeven.  

Voor schooljaar 2022/2023 betekent het dat de Haaksbergse scholen opnieuw om tafel moeten om 

het vakantierooster vast te stellen. Dit zal eind november gebeuren. De medezeggenschapsraden 

zullen dan weer om advies gevraagd worden, waarna het nieuwe vakantierooster schooljaar 

2022/2023 gepubliceerd zal worden op onze website: www.bsbuurse.nl/informatie/vakanties-en-

vrije-dagen/. Ik verzoek u vriendelijk hier rekening mee te houden. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Alex van Dal 

Directeur a.i. BS Buurse 

directie@bsbuurse.nl  
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