Jaarrooster 2021-2022
Continurooster per 1 februari 2021
Het invoeren van het continurooster is een onderdeel van de voorbereiding
(footprint) van het nieuwe IKC ‘BoniSchip’ per 01-01-2025. De afstemming gelijke
school- en lestijden van de groepen 1-2 en 3-8 voor zowel ‘t Ruimteschip als de
Bonifatius heeft plaatsgevonden. De wens van de ouders, de maatschappelijke
ontwikkeling en COVID19 maakt dat het nieuwe rooster per 1 februari 2021 is
ingevoerd.
Uitgangspunten voor vakantierooster 2021-2022
De vakantieregeling van de rijksoverheid is de basis voor het jaarrooster van ‘t
Ruimteschip en de Bonifatius.
Schooljaar 2021-2022 telt 42 lesweken, de start is op maandag 23 augustus 2021
en de laatste schooldag is op vrijdag 15 juli 2022.
De meivakantie is landelijk vastgesteld in de periode maandag 2 mei t/m vrijdag 6
mei. Door vier margedagen en Koningsdag (27 april) te koppelen aan de
meivakantie is er een meivakantie van 25 april t/m 6 mei. Alle scholen in de
gemeente Opmeer conformeren zich aan deze keuze.
Schoolontwikkeling.
De roostervrije dagen zijn bedoeld om de schoolontwikkeling vorm te geven. De
planning hangt mede af van de beschikbaarheid van de specialisten van o.a. de
Noordwijkse methode en WIG 5. Een aantal roostervrije dagen is reeds vastgesteld,
mogelijk volgt een aanvulling.

Vakantierooster en Roostervrije dagen 2021-2022
versie 6 april 2021(vastgesteld MZR)
Groep 1-8 roostervrij 1

dinsdag 14 september

Herfstvakantie

zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober

Groep 1-8 roostervrij 2

donderdag 25 november

Kerstvakantie

vrijdag 24 december
t/m zondag 9 januari

Groep 1-8 roostervrij 3

vrijdag 4 februari

Voorjaarsvakantie

zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari

Groep 1-8 roostervrij 4

maandag 14 maart

Witte Donderdag / Goede Vrijdag /
Pasen

vrijdag 15 april
t/m maandag 18 april

(de hele dag)

Meivakantie

zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Hemelvaart

donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei

Pinksteren

maandag 6 juni

Groep 1-8 roostervrij 5 en 6
Zomervakantie

evaluatie en planning
vrijdag 24 juni t/m maandag 27 juni
vrijdag 15 juli vanaf 11.45 uur t/m
zondag 28 augustus

