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Geachte heer, mevrouw,
Op 18 maart 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over
schoolvakanties. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Zijn er in de loop van dit jaar nog meer afwijkingen in de vakantieroosters die op mogelijke
vergelijkbare problemen lees afwijkingen stuiten?
Vraag 2:
Is het college betrokken bij de vaststelling van het vakantieschema binnen de gemeente; zo
ja welke rol speelt de gemeente hierbij. Zo nee wat communiceert het college in dit geval
dan naar de scholen toe en naar de ouders toe?
Vraag 3:
Voor zover wij weten gaat de gemeente, lees het college, niet over het vaststellen van de
vakantie roosters maar bent u het met ons eens dat een uniform vakantierooster in het
belang is van alle betrokkenen?
Vraag 4:
Bent u het met de VVD eens dat het in het belang van alle kinderen, ouders en leerkrachten
is dat er duidelijkheid komt over het vakantierooster?
Vraag 5:
Ziet u voor de gemeente een zekere rol in de totstandkoming van het vakantierooster en dan
met name om afwijkingen in het rooster tussen scholen onderling te voorkomen?
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Antwoord vraag 1 tlm 5
Het rijk geeft adviesdata voor de schoolvakanties. Wij hebben geen bevoegdheden
over het houden van schoolvakanties. Het is de bevoegdheid van de scholen en hun
besturen de vakanties vast te stellen waarbij zij, behalve voor de zomervakantie, de vrijheid
hebben van de adviesdata af te wijken.
Ook wij hechten er belang aan dat de vakanties voor zowel het primair onderwijs als het
voortgezet onderwijs in onze gemeente in dezelfde periode vallen. Wij benadrukken dit door
de schoolbesturen te vragen hieromtrent af te stemmen - rekening houdende met het
grensverkeer van de leerlingen naar de omliggende gemeenten- en vervolgens te
communiceren. Omdat de scholen en hun besturen vrij zijn in het bepalen van de
vakantiedata kan het voorkomen dat de vakantiedata van het onderwijs afwijken.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Ha
de secretaris,
d
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