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Overzicht belangrijke data schooljaar 2021 – 2022 

Voor ouders en leerlingen 

 

maandag 23 augustus 2021 studiedag personeel: leerlingen vrij 

dinsdag 24 augustus 2021 Bufferdag: start schooljaar, geen lessen, wel kennismaking 

met mentor of jaarlaag 

woensdag 15 september 2021 studiedag personeel: leerlingen vrij 

dinsdag 5 oktober 2021 studiedag personeel: leerlingen vrij 

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 

oktober 2021 

Herfstvakantie 

maandag 1 november t/m dinsdag 9 

november 2021 

Toetsweek 1 (bovenbouw) 

woensdag 3 november 2021 Bufferdag: geen lessen, inhaalmoment achterstallig werk   

donderdag 25 november 2021 studiedag personeel: leerlingen vrij 

vrijdag 24 december 2021 Bufferdag: geen lessen, inhaalmoment achterstallig werk 

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 

januari 2022 

Kerstvakantie 

woensdag 19 januari t/m woensdag 26 

januari 2022 

Toetsweek 2 (bovenbouw) 

woensdag 2 februari 2022 Open Huis: leerlingen vrij, maar welkom om te assisteren 

bij de voorlichting aan de kinderen van de basisschool 

donderdag 3 februari 2022 Bufferdag: geen lessen, sportdag klas 3, H4, A4 en A5, 

inhaalmoment achterstallig werk overige leerlingen 

vrijdag 18 februari 2022 studiedag personeel: leerlingen vrij 

maandag 21 februari t/m vrijdag 25 

februari 2022 

Voorjaarsvakantie 

dinsdag 29 maart 2022 Bufferdag: geen lessen, sportdag voor klas 1 en 2, 

inhaalmoment achterstallig werk overige leerlingen 

woensdag 30 maart t/m woensdag 6 april 

2022 

Toetsweek 3 (bovenbouw) 

vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag / studiedag personeel: leerlingen vrij 

maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag: personeel en leerlingen vrij 

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 Meivakantie 

donderdag 12 mei t/m woensdag 25 mei 

2022 

Centraal Examen (1) 

donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag: personeel en leerlingen vrij 

vrijdag 27 mei 2022 vrije dag voor personeel en leerlingen 

maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag: personeel en leerlingen vrij 

woensdag 15 juni 2022 uitslag Centraal examen 1 

maandag 20 juni 2022 Bufferdag: geen lessen, inhaalmoment achterstallig werk   

maandag 20 juni t/m donderdag 23 juni 

2022 

Centraal Examen (2)  - herkansingen - 

dinsdag 21 juni t/m dinsdag 28 juni 2022 Toetsweek 4 (bovenbouw) 

vrijdag 1 juli 2022 uitslag Centraal Examen 2 

dinsdag 12 juli 2022 diploma-uitreiking atheneum 

woensdag 13 juli 2022 diploma-uitreiking mavo 

donderdag 14 juli 2022 diploma-uitreiking havo 

maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 

2022 

Zomervakantie 

 

 


