
West-Terschelling, 13 juli 2017 

 

 

Betreft vakantieregeling 2018-2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de vakantieregeling voor het schooljaar 2018-2019.  

Deze regeling is vastgesteld met instemming van de GMR van het CVPOT en van de GMR 

van het OOT. 

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 

wederom 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 ook 

dit schooljaar met 3 dagen verlengd.  

De gezamenlijke medezeggenschapsraden, als vertegenwoordiger van alle ouders en 

personeelsleden, gaan op ons aller verzoek nog een ultieme poging doen om het ministerie 

van onderwijs voor de toekomst op andere gedachten te brengen. 

Ook de ambtenaar leerplicht zal via de landelijke vereniging voor leerplicht en RMC de 

wens voor een flexibele vakantieregeling op Terschelling onder de aandacht brengen. 

 

Met vriendelijk groet, 

Directie en bestuur van het CVPOT en het OOT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakanties Primair Onderwijs Terschelling 

schooljaar 2018-2019 

 

Herfst                  ma 22 oktober t/m vrij 2 november 2018 

Kerst                   ma 24 december 2018 t/m vrij 04 januari 2019 

Voorjaar              woe 13 februari t/m vrij 22 februari  2019 

Pasen                 vrij 19 april t/m ma 22 april 2019 

Mei *                   ma 29 april  t/m vrij 3 mei 2019 

Hemelvaart         do 30 mei t/m vrij 31 mei 2019 

Pinksteren          ma 10 juni 2019 

Zomer                 ma. 15 juli t/m vr. 23 augustus 2019 

* Koningsdag en 5 mei vallen in een weekend. 

 

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 Zuid heeft  herfstvakantie van 15 t/m 19 oktober 2018; de regio’s  

Midden en  Noord hebben herfstvakantie van 22 oktober t/m 26 oktober 2018. 

De regio Noord  heeft voorjaarsvakantie van 18 februari t/m 22 februari 2019. De regio’s  

Zuid en Midden hebben voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 1 maart 2019. (N.B. carnaval 

valt 2 t/m 5 maart 2019) 

 

 

 


