
Toelichting schooltijden en margedagen 

Schooltijden      

Op de Boldingh vinden wij het belangrijk dat we zo veel mogelijk dezelfde begin- en eindtijden van 

school aanhouden voor alle groepen. Dit heeft een aantal praktische redenen: De belangrijkste reden 

hiervoor is dat veel ouders werken. Als ouders dan hun kinderen ’s morgens naar school brengen (en 

’s middags van school halen) heeft het de voorkeur dat de kinderen tegelijk beginnen en klaar zijn, 

zodat er niet onnodig veel heen en weer verkeer is. Daarnaast gaan er veel kinderen naar de 

naschoolse opvang, ook voor deze organisaties is het belangrijk, dat alle kinderen tegelijk kunnen 

worden opgehaald en hoeven kinderen niet onnodig te wachten totdat alle groepen vrij zijn. 

Door het handhaven van dezelfde schooltijden voor alle groepen, ontstaat de situatie, dat de 

groepen 1 t/m 4 iets meer tijd op school doorbrengen, dan nodig volgens de richtlijnen. Deze 

richtlijnen zijn vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs ( zie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel8). 

In verband met de uitgangspunten en doelstellingen in deze wet (artikel 8, lid 7b.)  is o.a. het 

volgende geschreven: 

• de leerlingen dienen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs te ontvangen,  

• met dien verstande dat de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren 

onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen,  

• en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 

dagen per week onderwijs wordt gegeven,  

• die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar,  

• bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs… 

Vrije dagen      

De kleuters hebben 4 extra vrije woensdagen. Voor de groepen 1 en 2 gelden verder geen regels met 

betrekking tot de planning van deze vrije dagen en voor deze groepen mag dus een 4-daagse of 

kortere schoolweek onbeperkt worden ingepland. Echter voor de groepen 3 t/m 8 gelden hiervoor 

wel regels. Voor deze groepen moet een schoolweek minimaal 5 dagen zijn. Hierop mag, per 

schooljaar, 7x een uitzondering worden gemaakt. In de zin, dat in die 7 weken op slechts 4 dagen 

onderwijs wordt gegeven. Driedaagse of nog kortere weken, zijn in principe niet toegestaan. 

Weken waarin, buiten de toegestane zeven 4-daagse schoolweken, aan de groepen 3 t/m 8 op 4 

dagen of op minder dan 4 dagen onderwijs wordt gegeven, zijn alleen mogelijk als in die week een 

algemeen gebruikelijke vakantie begint of eindigt. Of als in de week een algemene of naar plaatselijk 

gebruik erkende vrije dag valt. Vakantie/vrije dag wil zeggen dat de hele school gesloten is en alle 

groepen vrij zijn. In het geval van de Boldingh, houdt dit in, dat de volgende weken NIET meetellen 

met de maximaal zeven 4-daagse schoolweken:     

• de week van Prinsjesdag (3de dinsdag in september), dit is een plaatselijke vrije dag in de 

gemeente Den Haag. Deze week telt niet mee in de zeven 4-daagse schoolweken, tenzij de 

kinderen (groep 3 t/m 8 een extra vrije dag hebben). 

• alle schoolvakanties : Herfstvakantie, Kerstvakantie, Voorjaarsvakantie, Paasweekeinde, 

Meivakantie, Pinksteren, Zomervakantie 

• Weken waarin de kinderen een halve dag naar school gaan (bijvoorbeeld de laatste vrijdag 

voor de zomervakantie) 



Een 4-daagse schoolweek die ontstaat omdat in die week een dag vrij wordt gegeven bij gelegenheid 

van een schooljubileum, bij wijze van ijsvrij, in verband met een verhuizing of welke andere speciale 

gebeurtenis dan ook, telt mee voor het maximum van de zeven 4-daagse schoolweken. 

Als er rondom Prinsjesdag een extra vrije dag wordt gepland, dan is een 3-daagse schoolweek 

geoorloofd, maar die week telt dan wel mee voor het maximum van de toegestane zeven 4-daagse 

schoolweken. 

Een 3-daagse of kortere schoolweek is ook geoorloofd als dat gelet op de omstandigheden 

(bijvoorbeeld reparatie van een kapotte cv in de winter, een verhuizing die niet op een andere dag 

kan plaatsvinden) niet anders kan. Ook in dat geval telt die week mee voor het maximum van de 

zeven 4-daagse schoolweken.  

In alle andere gevallen zijn geen 3-daagse of nog kortere schoolweken toegestaan, bijvoorbeeld om 

in de week die al onvolledig is omdat daarin de tweede Paas- of Pinksterdag valt, nog een extra vrije 

dag te plannen, is niet toegestaan. 

Wat dus evenmin kan is het spreiden van bijvoorbeeld de herfstvakantie over twee weken (beginnen 

op bijvoorbeeld donderdag en eindigen op woensdag). In dat geval ontstaan namelijk twee 

schoolweken van minder dan 4 schooldagen. Als een school bijvoorbeeld de herfstvakantie verlengt 

met één dag en laat doorlopen tot en met de maandag van de opvolgende week, dan is dat 

toegestaan, maar de dan ontstane 4-daagse schoolweek in de week na de herfstvakantie telt wel 

mee voor het maximum van zeven 4-daagse schoolweken. 

De berekening van het maximum aantal toegestane 4-daagse schoolweken geschiedt over de periode 

van 1 oktober tot en met 30 september daaropvolgend. Dat is dezelfde periode waarover wordt 

beoordeeld of een school het wettelijk minimum aantal uren kan behalen. Deze periode is als 

berekeningsperiode gekozen omdat in die periode elk schooljaar voor alle scholen even lang is. 

Berekening over de periode 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend zou in verband met de 

verspringende zomervakanties tot gevolg hebben dat een school bij de vaststelling van het wettelijke 

minimum aantal uren onderwijs of bij de vaststelling van het maximum van zeven 4-daagse 

schoolweken te maken krijgt met wisselen korte en lange schooljaren.  

      

Planning      

De school stelt de uiteindelijke planning van de vakantiedagen vast, maar de MR mag hierover advies 

geven. In het geval van Prinsjesdag heeft de school op de maandag ervoor meestal een margedag 

zodat er toch een lang weekend ontstaat. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk margedagen vast 

te plakken aan een vakantie. Op deze wijze probeert de school ouders tegemoet te komen. 

De planning/berekening voor dit jaar staat berekend in bijgevoegd Excel. Vanzelfsprekend ontvangt u 

vlak voor de zomervakantie een digitale kalender en staan alle dagen in de Social Schools agenda.

      



      

Vakantierooster 2021-2022 Boldingh
OB BB

Aantal uren lestijd 2021-2022 1352 1352

30 september 2022 telt mee want valt op vrijdag 5,5 5,5

Totaal 1357,5 1357,5

Vakanties 2021-2022

Prinsjesdag Dinsdag 21-09-2021 5,5 5,5

Herfstvakantie Maandag 18-10-2021 t/m Vrijdag 22-10-2021 26 26

Kerstvakantie Maandag 27-12-2021 t/m Vrijdag 07-01-2022 52 52

Voorjaarsvakantie Maandag 28-02-2022 t/m Vrijdag 04-03-2022 26 26

Paasweekeinde Vrijdag 15-04-2022 t/m Maandag 18-04-2022 11 11

Koningsdag Valt in meivakantie 27-04-2022

Meivakantie (incl Konngsdag) Maandag 25-04-2022 t/m Vrijdag 06-05-2022 52 52

Hemelvaart Donderdag 26-05-2022 t/m Vrijdag 27-05-2022 11 11

Pinksteren Maandag 06-06-2022 5,5 5,5

Zomervakantie Maandag 11-07-2022 t/m Vrijdag 19-08-2022 156 156

345 345

Aantal uren lestijd na aftrek vakanties 1012,5 1012,5

Margedagen

Dag voor Prinsjesdag Maandag 20-sep-21 5,5 5,5

Middag voor de herfstvakantie Vrijdag 15-okt-21 2 2

Middag november Dinsdagmiddag 23-nov-21 2 2

Middag Sint Vrijdagmiddag 03-dec-21 2 2

Donderdagmiddag voor kerstvakantieDonderdagmiddag 23-dec-21 2 2

Dag voor de kerstvakantie Vrijdag 24-dec-21 3,5 3,5

Januari Maandag 31-jan-22 5,5 5,5

Februari Donderdagmiddag 24-feb-22 2 2

Dag voor de voorjaarsvakantie Vrijdag 25-feb-22 5,5 5,5

Maart Donderdag 31-mrt-22 5,5 5,5

Vrijdag voor Pinksteren Vrijdagmiddag 03-jun-22 2 2

Dag na Pinksteren Dinsdag 07-jun-22 5,5 5,5

Juni Vrijdag 24-jun-22 5,5 5,5

Middag voor zomervakantie Vrijdagmiddag 08-jul-22 2 2

Kleuters vrij 4 x Woensdag 29-11-2021 16

10-nov-21

12-jan-22

23-mrt-22

66,5 50,5

Totaal aantal uren lestijd na aftrek overige vrije dagen 946 962


