
 

Vakantieregeling Willibrord-scholen leerlingen en docenten schooljaar 
2022/2023 (vastgesteld door het CvB op 02-02-2022) 

 

 

 Periode 
Leerlingen en docenten Leerlingen Docenten 

Vakantieda-
gen (55) 

Feestdagen 
(4) 

Extra vakantieverlof (5) Roostervrije dagen (12) 4) 

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2022     
Herfstvakantie ¹) zaterdag 22 tot en met zondag 30 oktober 2022 5 dagen    
Kerstvakantie 2) zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 janu-

ari 2023 
10 dagen    

Voorjaarsvakantie 1) zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 5 dagen    
Goede Vrijdag 3) vrijdag 7 april 2023     
Tweede Paasdag maandag 10 april 2023  1 dag   
Koningsdag donderdag 27 april 2023  1 dag   
Meivakantie 
 

facultatieve week: zaterdag 22 t/m vrijdag 
28 april 2023 (inclusief Koningsdag) 

   
4 dagen 

 
4 dagen 

Meivakantie 
 

voorgeschreven week: zaterdag 29 april t/m 
zondag 7 mei 2023 (inclusief Bevrijdingsdag) 2) 

5 dagen    

Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei 2023 (valt in meivakantie)     
Hemelvaartsdag en 
de dag erna 

donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023  1 dag 1 dag 1 dag 

Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023  1 dag   
Zomervakantie 2) zaterdag 8 juli t/m 20 augustus 2023 30 dagen    
  

Totaal 
 

55 dagen 
 

4 dagen 
 

5 dagen 
5 dagen (overige 7 te bepalen 

door de school in samen-
spraak met MR) 

 

1) Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW adviesdata.  
2) Voor deze vakantie worden de data voorgeschreven door het Ministerie van OCW.  
3) Scholen bepalen zelf of Goede Vrijdag een roostervrije dag voor leerlingen is. 
4) Vijf van deze twaalf roostervrije dagen vallen automatisch samen met de vijf extra vakantieverlofdagen van docenten. 
 
In het voortgezet onderwijs is het maximumaantal vakantiedagen 55. Daarnaast krijgen leerlingen vier vrije feestdagen en twaalf roostervrije dagen (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/aantal-vakantiedagen-onderwijs). Docenten krijgen naast de 55 vakantiedagen en de vier vrije feestda-
gen vijf dagen extra vakantieverlof (artikel 14.1.1.a. CAO VO 2020). 
 
Het centraal schriftelijk examen 2023 begint op donderdag 11 mei en eindigt op dinsdag 30 mei 2023. Op de vrijdag na Hemelvaartsdag (19 mei 2023) zijn er geen 
examens; deze dag staat als blokdag vermeld in het door het College van Toetsen en Examens op 21 juni 2021 vastgestelde rooster (zie Staatscourant nr 334203 d.d. 
6 juli 2021). Het tweede tijdvak begint op maandag 19 juni en eindigt op donderdag 22 juni 2023. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/aantal-vakantiedagen-onderwijs

