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Studiedagen 

Donderdag 17 en vrijdag 18 juni hebben we studiedagen. De kinderen zijn vrij. 

 

Jaarplanning en vakantierooster 

Elk jaar maken we in het MT een vakantierooster, dat ter goedkeuring aan de MR wordt voorgelegd. Zo'n anderhal-

ve maand geleden heeft Rebecca dit rooster voor het jaar 2021-22 naar jullie gestuurd. 

Ik kan mij voorstellen dat hier vragen over zijn. Hoe is dit samengesteld? Hoe komt het dat basisscholen andere 

vakanties hebben? Hoe komt het dat wij meer/minder studiedagen hebben dan andere scholen? Etc. 

 

Hieronder wat extra informatie. 

Leerlingen maken op elke school in NL over 8 jaar dezelfde uren. Dit is om precies te zijn 7520 uur. Jaarlijks moe-

ten wij 940 uur maken. Wij maken jaarlijks iets meer uren, om wat marge te hebben bij calamiteiten.  

Op de Willibrord hebben wij ervoor gekozen om alle leerjaren dezelfde uren te laten maken, sommige scholen heb-

ben andere uren voor de onderbouw en de bovenbouw.  

 

Zo'n 8 jaar geleden hebben wij een uitgebreid onderzoek gedaan onder de ouders (en leerkrachten) en is ervoor 

gekozen om alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 dezelfde begin en eindtijd te laten hebben. Ook was er van de 

ouders de uitdrukkelijke wens om de vrije woensdagmiddag te behouden. 

Op dat moment hebben wij ook besloten om de studiedagen zoveel mogelijk te koppelen, het liefst aan een be-

staande vakantie. De meeste ouders vonden dit praktisch ivm het boeken van extra vakanties. Ook leerkrachten 

gaven aan de studieweken fijn te vinden en deze weken zonder leerlingen effectiever te kunnen benutten dan losse 

dagen door het jaar heen. 

 

De studieweken zijn vaak in oktober en februari en soms in juni. Een aantal ouders geven aan dat ze de juniweek 

fijner vinden. Dit snappen wij goed, het weer is vaak beter en het geeft de ruk naar de zomervakantie een breek. 

Voor leerkrachten is deze week minder effectief. Scholing geven wij liever in oktober (dan hebben wij hier eerder 

profijt van) en de analyse van de toetsen is in februari én voor ons is de periode van mei-juli vaak al erg rommelig 

en merken we dat kinderen moeilijker in een ritme komen. 

 

Het aantal studiedagen heeft te maken met het aantal uren dat je in één week maakt. Wij maken ten opzichte van 

veel scholen die 5 gelijke dagen hebben, iets meer uren per week. Dit scheelt op jaarbasis vaak een aantal studie-

dagen. Wij zijn daar zelf erg blij mee. Ik ben ervan overtuigd dat het lerende vermogen van ons team én het feit dat 

wij hier ook tijd voor hebben en maken, te maken heeft met het goede onderwijs dat we geven en de resultaten die 

we halen op cognitief- en emotioneel gebied.  

 

De zomer-, herfst-, kerst- en krokusvakantie zijn vastgesteld door de overheid. De meivakantie mogen we zelf be-

palen. In Amsterdam lukt het niet om hier consensus over te krijgen met alle basis- en middelbare scholen. Van-

daar dat het voorkomt dat kinderen uit één gezin of één straat verschillende vakanties hebben in het voorjaar. 



Eindfeest 

We hebben helaas moeten besluiten dat het eindfeest dit jaar niet doorgaat. Het aantal ouders, leerkrachten en 

leerlingen is te groot om dit verantwoord te doen. De kans op besmettingen is immers nog steeds aanwezig. 

Daarnaast zijn de Coronamaatregelen voor het onderwijs nog niet aangepast. 

De leerkrachten gaan in de laatste week het jaar gezellig met de kinderen afsluiten, denk hierbij aan bijvoorbeeld 

een picknick.  

 

Tuin  

Op het achterplein is de tuin opgeknapt. De zandbak is terug van weggeweest, er is een duikelrek, de fruitbomen 

zijn gesnoeid, op de heuvel is een loopbrug geplaatst en de houtsnippers zijn weer aangevuld.  

De tuin ziet er weer mooi uit en de kinderen genieten. 

 

Personeelsbezetting 2021-22 

Onze personeelsbezetting voor volgend schooljaar is zo goed als af. Leerkrachten zijn deze week geïnformeerd 

en we hopen toestemming te krijgen van de personeelsgeleding van de MR. Daarna volgt de indeling van de A 

en B groepen. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we aan het einde van volgende week de indeling met onze 

leerlingen bespreken en het aan de ouders sturen.  

 

Gevonden voorwerpen 

Zit er iets tussen wat je al heel lang kwijt bent? Je kind kan het ophalen of stuur mij een mailtje. Of reply op deze 

mail. Ze blijven hier liggen tot eind volgende week, dan gaat het naar een goed doel.  

 

 

 

 

 




