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 Vakantieregeling leerlingen Stichting PCOU, schooljaar 
2021/2022 (definitief vastgesteld door CvB, na positieve 
advisering door DB 21 januari en GMR PCOU 3 februari 
2021) 

Soort vakantie Vakantieperiode Duur 

Eerste schooldag maandag 30 augustus 2021  

Herfstvakantie ¹) zaterdag 16 tot en met zondag 24 oktober 2021 5 dagen 

Kerstvakantie 2) zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 

2022 

10 dagen 

Voorjaarsvakantie 1) zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022 5 dagen 

Goede Vrijdag  vrijdag 15 april 2022 1 dag 

Tweede Paasdag maandag 18 april 2022 1 dag 

Meivakantie Voorgeschreven week: zaterdag 30 april tot en met 

zondag 8 mei 2022 (inclusief Bevrijdingsdag) 2) 

 

Facultatieve week: voorkeur: zaterdag 23 tot en met 

vrijdag 29 april 2022 (inclusief Koningsdag) 

alternatieven:  

a. zaterdag 28 mei tot en met maandag 6 juni 2022 

(inclusief Pinksteren) 

b. zaterdag 4 tot en met zondag 12 juni 2022 (inclusief 

Pinksteren) 

5 dagen 

 

 

5 dagen 

Hemelvaartsdag en 

de dag erna 

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 2 dagen 

Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 1 dag 

Zomervakantie 2) zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus 2022 30 dagen 

 Totaal 65 dagen 

1) Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW adviesdata.  
2) Voor deze vakantie worden de data voorgeschreven door het ministerie van OCW. 

 

▪ De Koningsspelen vinden op vrijdag 22 april 2022 plaats. 

▪ Uit bijlage 1 bij het besluit van het College voor Toetsen en Examens van 22 juni 2020 

(Staatscourant nr 35212 d.d. 3 juli 2020): 

o De papieren centrale eindtoets staat gepland in week 16 (woensdag 20 tot en met 

vrijdag 22 april 2022; op vrijdag alleen wereldoriëntatie).. 

o De afnameperiode voor de digitale adaptieve centrale eindtoets staat gepland in de 

weken 16, 17 en 19, respectievelijk 20 tot en met 22 april, 25 tot en met 2  april (met 

uitzondering van 27 april) en 9 tot en met 13 mei 2022. 

o De inhaalperiode voor de centrale eindtoets is in de weken 17 (25 tot en met 29 april 

2022 met uitzondering van 27 april 2022) en 19 (9 tot en met 13 mei 2022). 

 


