
Data schooljaar 2021-2022 vakanties, vrije dagen, margedagen en belangrijke activiteiten 
 

maand datum bijzonderheden 

september 2021   

infoavond do 9 september 
inclusief stamgroep info 
20:00 – 21:30 uur 

Woldhuis groep 7/8 ma 20 t/m do 23 september groep 7/8 

kindgesprekken ma 27 september t/m vr 8 oktober groep 1 t/m 8*pré advies VO 

oktober   

margedag vr 1 oktober school gesloten 

herfstvakantie ma 18 t/m vr 22 oktober  

margedag ma 25 oktober   school gesloten 

november   

december   

sinterklaasviering en margemiddag vr 3 december school om 12:00 uur uit 

kerstviering en margemiddag vr 24 december school om 12:00 uur uit 

kerstvakantie ma 27 december t/m 7 januari 2021  

januari 2022   

toetsweken ma 24 januari t/m vr 4 februari groep 1 t/m 8 

februari   

margedag di 15 februari school gesloten 

kindgesprekken ma 21 februari t/m 25 februari  

voorjaarsvakantie ma 28 februari t/m vr 4 maart  

maart   

kindgesprekken  ma 7 maart t/m vrij 11 maart   

schoolfotograaf vr 18 maart  

juffen- en meestersdag woe 23 maart 8:30-12:15 

margedagen do 31 maart en vr 1 april school gesloten 

april   

paasontbijt en margemiddag do 14 april school om 12:00 uur uit 

paasweekeinde vr 15 april t/m ma 18 april  

eindtoets groep 8 wo 20 april en do 21 april IEP-toets 

koningsspelen vr 22 april onder voorbehoud 

meivakantie ma 25 april t/m vr 6 mei      

mei   

hemelvaartweekeinde do 26 mei en vr 27 mei  

juni   

tweede pinksterdag ma 6 juni  

toetsweken di 7 juni t/m vr 17 juni  

margedag ma 20 juni school gesloten 

wenochtend groepsindeling mee di 28 juni 9:00 – 10:00 uur 

juli   

kindportret mee wo 6 juli groep 1 t/m 8 

afscheidsavond groep 8 wo 6 juli vanaf 17:30 uur 

laatste ochtend voor de zomer en margemiddag vr 8 juli school 12:00 uur uit 

zomervakantie ma 11 juli t/m vr 19 augustus  

 
1) Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur per jaar naar school. Dit betekent dat er per onderwijsjaar een aantal 
margedagen is. Op margedagen zijn de leerlingen vrij en volgen geen onderwijs. Deze dagen vult het team in met het 
volgen van een training, een cursus en werkoverleggen. Op de Prins Mauritsschool besteden wij in schooljaar 2021-
2022 967 uur aan onderwijs. 
2) De planning en uitvoering van diverse activiteiten zal afhankelijk blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot 
het coronavirus. Een aantal activiteiten moet nog worden ingepland zoals de schoolreis en de sportdagen.   


