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Voorwoord 
 
 
Beste leerlingen, 
 
 
Voor jullie ligt een nieuw leerlingenboekje. Hierin vind je informatie 
over allerlei praktische zaken die met onze school te maken hebben. 
Om ervoor te zorgen dat het Roemer Visscher College voor alle 
leerlingen een fijne school is, hebben wij een aantal regels 
vastgelegd. De school heeft deze regels opgenomen in dit boekje, 
zodat deze algemeen bekend zijn. 
Als iedereen zich aan de schoolregels houdt, blijft het een fijne school 
en wordt het weer een gezellig en succesvol schooljaar. 
 
 
Alle medewerkers wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe! 

 

 

 

  



 

 

Roemer Visscher College   

3 

Onze uitgangspunten 
 
 
Aangenaam 
Wij willen er zijn voor onze leerlingen en hen een ‘veilige haven’ 
bieden in onze relatief kleine school. Zodat zij zich thuis voelen, graag 
naar school komen en plezier hebben in het leren. Wij hebben oog 
voor wat er onder hen speelt en kunnen makkelijk in gesprek gaan, 
omdat wij elkaar kennen.  
 
Praktisch  
Het ‘betekenisvol leren’ geeft vorm aan ons onderwijs, bijvoorbeeld 
met praktijkgerichte opdrachten en het werken in onze brasserie 
‘Roem’ en de fietsenwerkplaats ‘Froem’. Het maakt onze lessen 
realistisch, concreet en interessant en het levert een bijdrage aan de 
motivatie en het zelfvertrouwen van onze leerlingen.  
 
Zorgzaam 
Wij kijken naar de mogelijkheden van elke leerling en bieden 
doelgerichte ondersteuning. Omdat wij optimistisch zijn, stellen wij 
doelen met ambitie. En wij zijn helpend en geduldig in de weg daar 
naartoe.  
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Personeel 
 
Docenten    

Mevr. Agzennay AGZ Dhr. el Mahjoubi MHJ 
Dhr. Babayigit BAB Dhr. el Milesse MIL 

Dhr. Bella BLL Mevr. Moussane MOU 

Dhr. Beck BEC Dhr. Mouyardan MOY 

Dhr. Boers BRO Dhr. Mutlu MUT 

Mevr. Buceta Sillero BUS Dhr. Obbink OBB 

Mevr. Chammachi CMM Dhr. Pawirodimedjo PAM 

Dhr. Chtatou CHT Mevr. Ramautar TAR 

Mevr. Copier COP Mevr. Rambaran RAB 

Dhr. Durfort DRF Dhr. Reinders RND 

Mevr. Gokoel GOK Mevr. Ruiz RUI 

Mevr. El Haddioui HAD Dhr. Taner TAN 

Dhr. El Haddioui HDD Dhr. Wesdorp WES 

Dhr. El Hajjouti HAJ Dhr. Zabit ZAB 

Mevr. El Hakkouni HKK Dhr. Zwinkels ZWI 

Dhr. Hoek HOE   

Dhr. Ivriz IVR   

Dhr. Kadri KAI   

Dhr. Kastaneer KAE   

Dhr. Kösedag KOD   

Dhr. Koole 
KOO 
 

 
 

Dhr. Krul KRU   

Dhr. De Lange LAG   
Mevr. Mahmood MAH   
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Directie  

Dhr. Van Poelgeest Directeur 

Mevr.Saghiri Teamleider klas 1 en 2 

Mevr. Aydin Teamleider klas 3 en 4 

  

Leerlingcoördinatoren  

Mevr. Ramautar Leerlingcoördinator klas 1 en 2 

Dhr. Wesdorp Leerlingcoördinator klas 3 en 4 

  

Onderwijs 
ondersteunend 
personeel 

 

Mevr. Lubbers Servicepunt medewerker 

Mevr. Briaire Decaan 

Dhr. Cupedo Conciërge  

Mevr. Donkervoort Servicepunt medewerker 

Mevr. Jansen Servicepunt medewerker 

Mevr. Glusjkova Coördinator Passend Onderwijs  

Mevr. Lieshout Roostermaker 

Mevr. Dos Santos Dias Pedagogische conciërge 

Dhr. Samoender Coördinator talentlessen 

Mevr. Ouled el Arbi Ondersteuningsbegeleider 
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Mentoren 

 
1B1 RUI 2B1 RND/KAE 

1B2 MIL 2B2 MAH 

1BK1 BRO 2BK1 IVR 

1BK2 CHT 2BK2 KOD 

1KM1 OBB 2K1 KOO 

  2KM1 MUT 

    

3EB1/HB1 MHJ 4EB1 HAD 

3EK1 MOY 4EK1/4TK1 BAB 

3HK1/3TK1 DRF/HDD 4HB1 WES 

3TB1 HOE 4HK1 WES 

3TB2 KRU/KAI 4TB1 TAN 

3M1 RAB 4M1 MOU 
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Vakken op school 
 
NE Nederlands  HBR HORECA, BAKKERIJ EN 

RECREATIE 

WI Wiskunde  BAKK Bakkerij  

MA Maatschappijleer  BZKK Bijzonder Keuken 

EN Engels  GHS Gastheerschap 

IC Informatiekunde GHSP Gastheer Specialisatie 

DR Drama KEU Keuken 

KC Kunst en Cultuur KKSP Keuken Specialisatie 

KV Kunstzinnige Vorming TRAI Traiteur 

SP Spaans VDBW Voeding en Beweging 

LO Lichamelijke Opvoeding   

AK Aardrijkskunde   

MM Mens en Maatschappij PIE PRODUCEREN, INSTALLEREN 
EN ENERGIE 

MN Mens en Natuur BAUT Besturen en Automatiseren 

MASK Maatschappijkunde BEVM Bewerken en Verbinden van 
Materialen 

EC Economie  FTST Fietstechniek 

NSK1 Natuur- /Scheikunde  HMVB Hout- en Meubelverbindingen 

MR Mentorles  INSM Installeren en Monteren 

SN Startlessen MOTT Gemotoriseerde Tweewieler 

  ONTW Ontwerpen en Maken 

EO ECONOMIE EN 
ONDERNEMEN 

PRMV Product maken en verbeteren 

ADM Administratie  DOCW Duurz. comfort won. Mondr. 

IHAN Internationale handel UTII Utiliteitsinstallatie  

FABH Financieel en 
administratief beheer 

WKT Woon en Kantoor  

LOG Logistiek  WOHC Wielophanging carrosserie  

FOTO  Fotografie DRWS Drinkwater en sanitair 

SEC Secretarieel ST Stage 

COM Commercieel INVAL Inval  

ONDN Ondernemen TLS Talentlessen 

  BBS Buurtschool taal en rekenen 
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Lestijden  

 
Dit zijn de lestijden van dit jaar. De lessen duren 50 minuten en er zijn 
soms dubbele uren. Er zijn 2 pauzes. De kleine pauze duurt 20 
minuten en de grote pauze duurt 30 minuten. 
 

Les 1     8.20  –   9.10         
Les 2     9.10  –  10.00 
Les 3   10.00  –  10.50  

Pauze 10.50-11.10 
Les 4   11.10  –  12.00 
Les 5   12.00  –  12.50 

Pauze 12.50-13.20  
Les 6   13.20  –  14.10 
Les 7   14.10  –  15.00 

     Les 8   15.00  –  15.50 
 

 
Tussen de lessen door gaat maar één bel. Bij het begin van de dag en 
na iedere pauze gaan twee bellen. Na 50 minuten, dus na ieder 
lesuur, gaat er een bel. Als je een dubbel uur hebt, blijf je in de klas en 
ga je gewoon door met je werk.  

 

Roosterwijzigingen 
De roosterwijzigingen worden dagelijks doorgevoerd, bekijk altijd voor 
je van huis vertrekt, rond 7.45 uur of later, of er nog wijzigingen voor 
die dag zijn. Misschien ben je wel jouw eerste uur vrij. Dit kun je doen 
via Magister, daarop kun je inloggen op de roosters van school en de 
agenda zien van jouw klas. Magister is via internet overal bereikbaar, 
zet het adres dus in de favorieten van je telefoon of tablet. 
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Pauzes 
Iedere dag zijn er twee pauzes waarin de kantine open is.  
Voor de duidelijkheid: alle producten zijn halal en de  
catering draagt het keurmerk gezonde kantine. Je mag pauzeren op 
de begane grond, de grote trap, op de eerste etage boven de trap en 
in de hal van de tweede etage. Tijdens de pauze blijf je in principe in 
school of op het schoolplein. Leerlingen van de onderbouw mogen het 
schoolplein niet verlaten. Bovenbouw leerlingen mogen dit 
wel.enbouw leerlingen mogen dat wel. 
 

Regels voor tussenuren 
Als er een les van een docent uitvalt, wordt deze les overgenomen 
door een andere docent. Als dat om een of andere reden een keer 
niet mogelijk is, zoek je een rustig plekje in de school of op het 
schoolplein om je tijd door te brengen. 

 
Website  
Op onze website www.roemervisschercollege.nl is van alles te vinden 
over de school. Op onze Facebook en Instagram zijn leuke 
nieuwsberichten, foto’s en activiteiten te vinden. Dit is ook om aan je 
vrienden en familie te laten zien. Informatie voor leerlingen over 
roosters en huiswerk bijv. vind je in Magister. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roemervisschercollege.nl/


 

 

Roemer Visscher College   

10 

 
 
Te laat komen, spijbelen 
Als je na de (tweede) bel de les in wil komen, ben je te laat. Het kan 
voorkomen dat je naar een arts moet waardoor je later op school bent. 
Laat je ouders dan vooraf naar de school bellen om dit door te geven. 
070 308 98 81. Heb je geen reden dan rapporteert de leerkracht je in 
Magister als ‘te laat ongeoorloofd (TO)’. Ben je één keer  
zonder reden te laat gekomen, dan krijg je een  
melding in Magister dat je je de volgende dag om  
08.00 uur  moet melden bij de pedagogische conciërge.  
Ouders krijgen automatisch een sms-melding wanneer hun kind te 
laat was en/of niet aanwezig in de klas.  

 

3-6-9-12 regeling 
Wanneer je te ongeoorloofd te laat of afwezig bent, dan geldt de 3-6-
9-12 regeling:  

 
Bij 3x neemt een medewerker van school contact op met een 
ouder/verzorger. 
 
Bij 6x bellen wij een ouder/verzorger en nodigen wij hen uit voor een 
gesprek met jou en je mentor op school. Dit gesprek is verplicht.  
 
Bij 9x meldt de school dit aan de Leerplichtambtenaar. Jij en je 
ouders/verzorgers krijgen dan te maken met de Leerplicht. 
 
Bij 12x zal de leerplichtambtenaar jou en een ouder/verzorger 
uitnodigen voor een gesprek. Je kunt een taakstraf krijgen of een 
Proces-Verbaal (in het laatste geval krijg je een strafblad). 
 
Zoals je ziet, houdt onze school goed in de gaten hoeveel je absent 
en/of te laat bent. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat je 
alle lessen aanwezig bent, hierdoor is de kans groter dat je goede 
cijfers en uiteindelijk een diploma haalt.  
Bij spijbelen wordt altijd contact opgenomen met ouders/verzorgers. 
Gespijbelde uren moeten worden ingehaald bij de mentor. 
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Ziek zijn, beter worden 
Als je niet naar school kunt komen, omdat je ziek bent, dan belt één 
van je ouders/verzorgers tussen 08.00 - 09.00 uur naar school om 
dat te melden. Het telnr. is 070 308 98 81. Dit moet elke dag 
gebeuren zolang je ziek bent. Word je ziek op school, dan kun je bij 
de administratie een groen briefje halen. De leerlingcoördinator vult 
deze samen met je in, waarna Mevr. Lubbers bij de receptie naar één 
van je ouders/verzorgers kan bellen. 
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Lockers  
 Op het Roemer Visscher College zijn we een 
aantal jaar geleden afgestapt van 
de lockers voor leerlingen. De lockerruimtes 
bevonden zich op de gangen waar ook de 
leslokalen aan weerszijden liggen. Regelmatig 
liepen leerlingen over de gangen om spullen uit 
hun locker te halen. Dit bracht een hoop onrust 
met zich mee. Om die reden is ervoor gekozen 
om leerlingen geen eigen locker te geven.  
In het schooljaar 2022-2023 krijgen de 
leerlingen weer een eigen locker. Anders dan 
voorgaande jaren is dat de lockers niet meer op 
de gangen staan. De lockers krijgen een plek in 
de centrale hal, op de overloop van de 1e etage en in de pauzeruimte 
van de 2e etage.  
  
Zowel voor het personeel als voor leerlingen zullen we goede 
afspraken moeten maken over het gebruik van de lockers. 
 
Afspraken lockergebruik 

 De school bepaalt welke locker je krijgt. 

 De locker krijg je in bruikleen. Ga hier dus netjes mee om. 
Eventuele schade door jouw toedoen wordt op jou of op jouw 
ouders verhaald. 

 De lockers werken met een telefoon-/schoolpasjessysteem. 
Wanneer een leerling zijn pasje is vergeten en niet kan 
inloggen met zijn mobiel, dan meldt deze leerling zich bij 
de leerling-coördinator. De conciërge opent vervolgens de 
locker. 

 In je locker bewaar je je schoolspullen, gymkleding, jas en 
eventueel pet/muts/buitenkleding. Je gebruikt alleen je eigen 
locker en niet die van een ander. 

 Leerlingen halen hun spullen voor aanvang van de lesdag en 
in de pauzes uit hun locker. Tijdens de les mag de leerling 
niet het lokaal verlaten om iets uit zijn locker te halen. 
Leerlingen die hun spullen niet bij zich hebben krijgen de 
aantekening MV (materiaal vergeten) in Magister. 

 Leerlingen dienen altijd een rugtas met zich mee te dragen 
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waar zijn spullen in zitten. Leerlingen zonder tas krijgen de 
aantekening MV (materiaal vergeten) in Magister. 

 Boeken worden mee naar huis genomen wanneer er huiswerk 
gemaakt/geleerd moet worden. Wanneer een leerling zijn 
boek is vergeten mee te nemen, is dit geen geldige reden. De 
leerling krijgt de aantekening HV (huiswerk vergeten) in 
Magister. 

 De school heeft te allen tijde toegang tot de lockers. Een 
aantal keer per jaar is er een lockercontrole in samenwerking 
met de wijkagent. 

 Aan het einde van de schoolweek ruim je je locker op.  
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Gevonden voorwerpen 
Gevonden boeken, sleutels, jassen e.d. worden naar de  
receptie gebracht. Vraag daar of je spullen gevonden zijn.  
Als je zelf iets vindt, kun je dit ook bij de receptie afgeven. 

 
Fietsen 
Je kunt makkelijk met de fiets naar school komen. Dit is leuk en 
gezond. De fietsen kunnen gestald worden op de daarvoor bestemde 
plek, achter de school.  

 
Boeken 
De boeken krijg je aan het begin van het schooljaar opgestuurd door 
Van Dijk. Raak je boeken kwijt of breng je ze beschadigd terug, dan 
komt er achteraf een rekening. Wees er dus zuinig op, houd ze goed 
bij je, doe er kaftpapier omheen en gebruik een stevige tas om ze te 
vervoeren. Aan het einde van het jaar moeten de boeken weer 
ingeleverd worden op school. Omdat alle boeken een eigen nummer 
hebben, kun je niet ruilen van boek met iemand anders. Je moet je 
eigen boek inleveren! 
 

Foto’s en video-opnames 
Met smartphones en tablets is heel veel mogelijk. Het zijn leuke 
apparaten, die helaas ook gebruikt kunnen worden op een 
vervelende manier. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich 
bij ons op school veilig voelt, hebben wij hierover schoolregels 
opgesteld. Het maken van video-opnames en foto’s door leerlingen 
binnen school is verboden, tenzij er toestemming is verleend door 
één van de medewerkers van de school. Wanneer je toch opnames 
maakt en deze ‘misbruikt’ (het voor gek zetten van iemand 
bijvoorbeeld), loop je kans van school verwijderd te worden. 
 

Omgaan met elkaar 
In de klassen wordt aandacht besteed aan de manier waarop wij 
willen dat leerlingen met elkaar en de leerkrachten omgaan, zeker in 
de school maar ook daarbuiten. De mentor zal erop letten dat 
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iedereen het naar zijn zin heeft op school. Jij mag altijd laten weten 
hoe het met je gaat. Als je ergens mee zit, kun je dit natuurlijk bij 
iedereen op school melden. De meest geschikte persoon daarvoor is 
je mentor. 
 
Je gedrag op school 
Wij willen dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar 
eigen gedrag. Fouten maken mag, wij verwachten wel dat 
iedereen deze zelf (soms met hulp van anderen) herstelt. 
 

Indeling van het jaar 
Het schooljaar verdelen wij in 5 perioden. Iedere periode bestaat 
uit ongeveer 8 weken. Na iedere vakantie start een nieuwe 
periode. Tijdens deze periodes vinden er uiteraard naast alle 
lessen, diverse activiteiten plaats. Bijvoorbeeld stages, 
toetsweken, uitstapjes, reizen, klassenactiviteiten, schoolfeesten, 
sportdagen en natuurlijk examens.  
       

  



 

 

Roemer Visscher College   

16 

Praktijkvakken klas 1 en 2 
Het is niet gemakkelijk om een beroepskeuze te maken. Daarom 
bieden wij jou in de eerste klas de drie profielen van het RVC aan, te 
weten: Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Economie & 
Ondernemen (EO) en Produceren, Installeren & Energie (PIE). Aan 
het eind van de eerste klas laat je één van de profielen vallen en aan 
het eind van klas twee maak je een definitieve keuze voor een profiel. 

 
Stage 
Wij besteden bij ons op school erg veel aandacht aan de 
voorbereiding op de “beroepswereld”. In elk leerjaar worden er dan 
ook stages georganiseerd voor de leerlingen. 
 
Leerjaar 1 
Leerlingen in de 1e klas lopen 5 uur interne stage. Dit houdt in dat zij 
op school diverse activiteiten uitvoeren. Alle leerlingen vullen na elke 
interne stage een stage-evaluatieformulier in. 
Deze wordt nagekeken door de mentor en vervolgens opgestuurd 
naar de stagecoördinator. Alle uren worden geregistreerd en 
bijgehouden. Na 10 uur stage ontvang je een certificaat. Dit is het 
bewijs dat je de stage hebt behaald. Bewaar dit goed. 
 
Leerjaar 2 
Leerlingen in de 2e klas lopen 20 uur maatschappelijke stage 
(vrijwilligerswerk). Dit doen ze na schooltijd of in vakanties. De 
leerlingen worden tijdens hun stage begeleid door een stagecoach. 
Deze komt langs op de stage voor een kennismakingsgesprek, 
tussentijdse beoordeling en eindbeoordeling. Ook de leerlingen van 
de maatschappelijke stage schrijven een evaluatie in Magister. De 
logboeken worden vervolgens nagekeken door de coaches, mentoren 
en de stagecoördinator. Is alles netjes ingeleverd en afgerond, dan 
krijg je een certificaat voor het behalen van je stage. Dit is een 
belangrijk bewijs. 
 
 
Leerjaar 3 en Leerjaar 4 
Leerlingen van de bovenbouw lopen één keer per jaar twee weken 
stage buiten de school. Klas 3 leerlingen doen dit bij een stagebedrijf 
dat past bij hun profiel. Klas 4 leerlingen doen dit bij een stagebedrijf 
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passend bij hun vervolgopleiding. Bovenbouwleerlingen worden 
begeleid door hun mentor e/o een (vak)docent.  
 
Alle tweede, derde en vierde klas leerlingen leveren, voordat ze aan 
hun stage beginnen, een stagecontract in. Dit wordt eerst 
gecontroleerd door de stagecoördinator. Na goedkeuring wordt het 
stagecontract ondertekend en mag de leerling stagelopen. Eerder is 
niet toegestaan.  

 
Huiswerk  
Het huiswerk wordt door de vakdocent opgegeven in de klas. 
Schrijf het huiswerk direct in je agenda! De docent zet het 
opgegeven werk ook in Magister. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen het huiswerk altijd terugvinden in Magister. 
Ga serieus met huiswerk om. Wie zijn huiswerk maakt en leert, kan 
goede resultaten halen. Een paar keer per week neemt de mentor met 
de leerlingen het huiswerk door. 

 
Inhalen van werk 
Als je een toets hebt gemist, moet je deze zo snel mogelijk inhalen. 
Je hebt precies tien schooldagen om het werk in te halen. Je  
maakt zelf een afspraak met je docent over het tijdstip  
van inhalen. Na de inhaalweek wordt een periode in magister 
afgesloten, je hebt dan geen kans meer om het werk in te halen.     
 

Ouderavonden en Rapporten 
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij jou en je 
ouders/verzorgers uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek 
met de mentor. Daarin wordt informatie over het komende 
schooljaar gegeven en worden afspraken gemaakt over hoe de 
communicatie tussen school en thuis verloopt. Zowel halverwege 
het schooljaar als aan het eind organiseren wij zogenaamde 
ontwikkelgesprekken met jou en je ouders/verzorgers. 
Tijdens die ontwikkelgesprekken worden alle relevante zaken 
besproken, ook de leerresultaten komen dan aan bod. Aan het 
einde van periode 1, periode 3 en periode 5 krijg je een rapport 
mee naar huis.  
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Overgangsnormeringen 
De overgangsnormeringen kun je vinden op onze website: 
www.roemervisschercollege.nl 

 
Examen 
Het examen duurt twee jaar en start in leerjaar 3. In de eerste 
schoolweken krijgen je ouders/verzorgers en jij een voorlichting over 
het examen. Tijdens de voorlichting wordt er uitgebreid aandacht 
besteed aan de PTA’s (Programma’s van Toetsing en Afsluiting). De 
PTA's worden op onze website geplaatst. Hierin staat per vak wat er 
dat jaar afgetoetst moet worden. 

 

 
Schoolregels  
Op school gelden voor jou de volgende “gouden” regels. 
Deze regels worden tijdens het kennismakingsgesprek  
met jou en je ouders/verzorgers besproken.  

1. Wij gaan met respect met elkaar om.  
2. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig voelt. 
3. Wij blijven van andermans spullen af, dus ook van de spullen 

van school. 
4. Wij dragen geen petten in en rond de school. Ook geen 

capuchons! 
5. Wij luisteren naar alle mensen die op onze school werken.  
6. In onze school heb je veel verschillende culturen, wij zijn 

multicultureel. Binnen de school en op het schoolplein spreken 
wij altijd Nederlands.  

7. Wij houden ons gebouw in en buiten de lokalen en onze 
omgeving opgeruimd en schoon. 

8. De school en het schoolplein zijn rookvrij. 
9. Drugs, alcohol, wapens, zakmessen en energydrinks            

zijn op school ten strengste verboden.  
10. Laat waardevolle spullen thuis. De school is niet 

verantwoordelijk voor verdwenen spullen. 
 
In de lokalen  

http://www.roemervisschercollege.nl/
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11. Alle mobiele telefoons worden afgegeven bij aanvang van 

iedere les. 
12. Tijdens de les mag je niet naar het toilet. 
13. Je jas en pet berg je netjes op in je kluis. 
14. In de klas wordt niet gegeten of gedronken. 
15. In de lokalen wordt door de leerling geen gebruik gemaakt van 

digitale apparatuur, tenzij de docent hiervoor toestemming 
geeft. Bij gebruik zonder toestemming wordt het apparaat 
ingenomen en krijg je het later pas terug. 

 
Rond de school  
 
Onze school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en 
kinderen spelen. Daarom gelden de volgende speciale afspraken: 

16. In alle pauzes mag de onderbouw het schoolplein niet verlaten. 
17. Na schooltijd mag je niet in de portieken gaan staan of zitten.  
18. Je mag geen rommel op straat gooien. 

Als iedereen zich aan deze regels houdt, hebben wij een gezellige, 
schone en veilige school! Bovenstaande regels gelden uiteraard ook 
bij uitjes, excursies en de stagebedrijven.  
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Onze missie op onderwijs 

‘Leerlingen in een aangename omgeving, met oprechte aandacht en 
vanuit doelgerichte ondersteuning stimuleren om al doende hun 
kwaliteiten te ontwikkelen, zodat zij goed toegerust en vol 
zelfvertrouwen hun toekomst ingaan’. 
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Vakanties 2022-2023 
Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie   24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 
Meivakantie   22 april 2023 t/m 7 mei 2023 
Zomervakantie   8 juli t/m 20 augustus 2023 

 
Vrije dagen 2023 
Pasen    9 en 10 april 2023 
Hemelvaart   18 mei 2023 
Pinksteren   28 mei en 29 mei 2023 
 

Studiedagen (leerlingen lesvrij) 
Dinsdag 20 september 2022 
Vrijdag 21 oktober 2022 
Woensdag 16 november 2022 
Vrijdag 23 december 2022 
Vrijdag 27 januari 2023 
Dinsdag 30 mei 2023 
 
 
 


