
West-Terschelling, 6 februari 2017 

 

 

Betreft vakantieregeling 2017-2018 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de vakantieregeling voor het schooljaar 2017-2018.  

In gesprek met een vertegenwoordiging van ouders, personeelsleden, ondernemers, 

directeuren en bestuursleden van de 6 eilander scholen,is gebrainstormd over wensen en 

mogelijkheden om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen, die onder 

verschillende geledingen leven. 

De grootste wens is flexibiliteit, waarbij ouders zelf de keuze krijgen om vakantie op te 

nemen op de tijd die hen past. Helaas is uit navraag bij het ministerie van onderwijs 

gebleken dat we dat op dit moment nog niet mogen toestaan. 

In overleg zijn we tot een besluit gekomen waarmee we denken enigszins aan de wensen 

van zoveel mogelijk ouders tegemoet te kunnen komen. De voorjaarsvakantie wordt met 3 

dagen verlengd.  

Voor de vakantieregeling van de jaren na het komende schooljaar gaan we zo spoedig 

mogelijk verder met het ministerie in overleg om nogmaals de situatie op Terschelling 

onder de aandacht te brengen en aan te dringen op een uitzonderingsbeslissing voor onze 

scholen.  

 

Met vriendelijk groet, 

Directie en bestuur van het CVPOT en het OOT 

 

 

 

 

 

 

 



Vakanties Primair Onderwijs schooljaar 2017-2018  

 

 

Herfst         za 21 oktober  t/m zo 5 november 2017 

 

Kerst        za 23 december 2017 t/m zo 07 januari 2018     

  
Voorjaar   Woe 21 februari  t/m zo 4 maart 2018   

     

Pasen     vrij 30 maart t/m ma2 april 2018        

 

Mei    vrij 27 april t/m 6 mei 2018  

    (inclusief Koningsdag) 

 

Hemelvaart   do 10  mei t/m zo 13 mei  2018    

                                        

Pinksteren    zo 20 mei  t/m ma 21 mei 2018           

 

Zomer     za 21 juli t/m zo 2 september 2018   

    

    

Voor het begin van het nieuw schooljaar worden in de schoolgids de studiedagen van het personeel 

aangegeven. De leerlingen hebben op die dagen géén school.     

          

Algemeen: 

De regio’s Zuid en Midden hebben herfstvakantie van 14 t/m  22 oktober 2017; de regio Noord heeft 

herfstvakantie van 21 oktober t/m 29 oktober 2017. 

De regio’s  Noord en Midden hebben voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 4 maart 2018. De regio 

Zuid heeft voorjaarsvakantie van 17 februari t/m 25 februari 2018. (nb carnaval valt rond 11 

februari) 

 


