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Regeling schoolvakanties 2018-2019 voor het openbaar primair onderwijs te
Renkum, Wageningen, Rhenen, Stichting Partners Primair Onderwijs De Link

Herfstvakantie¹:

regio zuid:
regio midden:

Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:

zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
regio midden:
regio zuid:

Goede vrijdag:
Pasen:
Meivakantie²:
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

zaterdag 13 oktober 2018 t/m zondag 21 oktober 2018
zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018

zaterdag 23 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019
zaterdag 2 maart 2019 t/m zondag 10 maart 2019
vrijdag 19 april 2019
zondag 21 april 2019 t/m maandag 22 april 2019

Gemeente Renkum en Rhenen zaterdag 20 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 12 mei 2019

Hemelvaartsdag:

donderdag 30 mei 2019 + vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren:

zondag 9 juni 2019 t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie:

regio zuid:
regio midden:

zaterdag 6 juli 2019 t/m zondag 18 augustus 2019
zaterdag 20 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019

Toelichting:
De scholen van PPO De Link vallen onder twee vakantieregio’s:
Regio Zuid voor de Gemeente Renkum en regio Midden voor de gemeente Wageningen en Rhenen.
¹ Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de herfstvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen
hier van afwijken. De school moet in de schoolgids vermelden wanneer de vakanties zijn.
² Scholen kunnen de meivakantie (27 april t/m 5 mei 2019) met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor
adviesdata: 20 t/m 27 april 2019. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden.

- De studiedag voor het personeel wordt op woensdag 27 maart 2019 gehouden
- De studiemiddag voor de bhv-ers worden gepland in september/oktober 2018.
- De bijeenkomsten voor de ICT'ers worden gehouden op 26 september 2018, 30 januari 2019 en 29 mei 2019 om 15.00 uur.
Locatie nader te bepalen.
- De bijeenkomsten voor de IB'ers worden gehouden op 24 september 2018, 29 januari 2019 en 23 mei 2019 van 09.00-12.00 bij
PPO de link.
- De bijeenkomsten voor de werkgroep personeel worden gehouden op iedere laatste donderdag van de maand.
- De bijeenkomsten voor de werkgroep positionering worden gehouden op iedere laatste dinsdag van de maand.
- Afsluitende bbq voor bestuursleden, directeuren en medewerkers bestuursbureau: woensdag 19 juni 2019
Nieuwjaarsreceptie: dinsdag 8 januari 2019 (bij De Tarthorst)

