Toelichting bij vakantierooster 2022-2023
De projectgroep Regionale Afstemming Schoolvakantie Zuid-Holland Zuid (RAS) heeft het
advies voor de vakantieregeling voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld.
De projectgroep doet een voorstel voor een vakantieregeling aan de schoolbesturen.
Nadrukkelijk ligt de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid bij de schoolbesturen bij de
vaststelling van het vakantierooster. Daarbij rekening houdend met het feit dat de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) de data voor de zomervakantie,
kerstvakantie en één week van de meivakantie jaarlijks vastlegt in een ministeriële
regeling. De regeling vaststelling schoolvakanties 2022-2025 kunt u vinden via de link:
Regeling vaststelling schoolvakanties 2022-2025
De voorjaarsvakantie, de uitbreiden van de meivakantie en de herfstvakantie zijn
adviesdata door OCW. De projectgroep heeft besloten om in schooljaar 2022-2023 voor
uitbreiden van de meivakantie advies van OCW te volgen. De reden hiervoor is de start
van de Centrale Examens VO op 11 mei 2023. Het VO kan dus niet anders dan week 17
als extra meivakantie nemen. Dat betekent dat de meivakantie 2023 in de regio op 24
april begint.
In de bijlage ontvangt u het definitieve advies van de projectgroep voor de
schoolvakanties van het schooljaar 2022-2023.
De vakantieregeling 2022-2023 kunt u ook vinden op onze
website: https://www.lvszhz.nl/professionals/protocollen
Ik verzoek u om in uw bestuur dit advies conform vast te stellen voor uw
onderwijsinstellingen en u besluit kenbaar te maken aan uw scholen en aan de
ouders/verzorgers van de leerlingen.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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