Concept richtlijnen inrichting vakanties en vrije dagen
Voorafgaand
Jaarlijks wordt door de gezamenlijke schoolbesturen in ons voedingsgebied het
vakantierooster vastgesteld. In dit regionale rooster zijn de door het ministerie verplichte en
aanbevolen data overgenomen. Dit wordt gedaan om mogelijke problemen in de
grensgebieden te voorkomen.
Jaarlijks wordt vervolgens op lager niveau (per stichting dan wel per school) bezien hoe de
eventueel resterende uren ingezet gaan worden. Dit kan gedaan worden in de vorm van
een uitbreiding van een vakantie of het plannen van losse vrije dagen. Het is wenselijk voor
de wijze van indeling van die resterende uren richtlijnen binnen Fedra vast te stellen.
Richtlijn uitbreiding van vakanties
Jaarlijks wordt in het directieberaad van Fedra bezien of -binnen de margeruimte van het
regionale vakantierooster- er mogelijkheid is een vakantie te verlengen. Dit betreft eigenlijk
alleen de meivakantie.
Indien die mogelijkheid tot verlenging van een vakantie aanwezig is, wordt op
stichtingsniveau in het directieberaad hier een besluit over genomen. Het aanvullende
vakantierooster wordt daarmee dus voor alle scholen van Fedra uniform vastgesteld,
afzonderlijke scholen kunnen niet besluiten tot een uitbreiding van de vakanties.
Richtlijnen inzetten extra vrije dagen
Het indelen van de resterende marge-uren over losse dagen of dagdelen wordt per
afzonderlijke school gedaan. Bij de indeling van deze uren worden de volgende richtlijnen
gevolgd.
1. Het (minimaal) aantal lesuren bedraagt in de onderbouw 930 uur en in de
bovenbouw 1007 uur.
2. In wetgeving is bepaald dat een school geen schoolweken mag inplannen van drie
dagen of minder. Binnen Fedra is dit aangevuld met de afspraak dat maximaal één
dag aansluitend aan vakanties vrij gegeven mag worden We stellen daarmee de
minimale schoolweek op 4 hele dagen (maandag t/m donderdag of dinsdag t/m
vrijdag).
3. Extra lesvrije dagen worden evenwichtig over het jaar verdeeld ingezet, al dan niet
tegen vakanties aan.
4. Extra lesvrije dagen kunnen ingezet worden als algemene studiedag voor het
voltallige personeel. Ze maken dan onderdeel uit van het reguliere
scholingsprogramma.
5. Het formulier “urenberekening lestijd” worden in mei aangeleverd bij Fedra.
6. Alle vakanties en losse vrije dagen (al dan niet ingezet als studiedag) worden in mei
bekend gemaakt bij ouders en personeel.

