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Wanneer zijn de schoolvakanties in mijn regio?
Wanneer zijn de schoolvakanties in mijn regio?

Uw regio

Regio Midden

Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio’s:

regio Noord;
regio Midden;
regio Zuid.

De door u gekozen provincie of gemeente behoort tot regio Midden.

Meivakantie 2020

Meivakantie 2020

De meivakantie is in heel Nederland van 25 april t/m 3 mei 2020.

Bevrijdingsdag valt in 2020 buiten de vastgestelde week meivakantie.

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap geeft hiervoor adviesdata: 2 mei t/m 10 mei 2020. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

De zomervakantie in regio Midden is van 18 juli t/m 30 augustus 2020.

De data voor de zomervakantie staan vast. Uw school mag hier niet van afwijken.

Herfstvakantie 2020

Herfstvakantie 2020

De herfstvakantie in regio Midden is van 17 oktober t/m 25 oktober 2020.

Uw school mag afwijken van deze data voor de herfstvakantie. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.
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Kerstvakantie 2020

Kerstvakantie 2020

De kerstvakantie is in heel Nederland van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021.

De data voor de kerstvakantie 2020-2021 staan vast. Uw school mag hier niet van afwijken.

Voorjaarsvakantie 2021

Voorjaarsvakantie 2021

De voorjaarsvakantie in regio Midden is van 20 februari t/m 28 februari 2021.

Uw school mag afwijken van deze data voor de voorjaarsvakantie. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.

Meivakantie 2021

Meivakantie 2021

De meivakantie is in heel Nederland van 1 mei t/m 9 mei 2021.

Koningsdag valt in 2021 buiten de vastgestelde week meivakantie.

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap geeft hiervoor adviesdata: 24 april t/m 3 mei 2021. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.

Zomervakantie 2021

Zomervakantie 2021

De zomervakantie in regio Midden is van 17 juli t/m 29 augustus 2021.

De data voor de zomervakantie staan vast. Uw school mag hier niet van afwijken.

Herfstvakantie 2021

Herfstvakantie 2021
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De herfstvakantie in regio Midden is van 16 oktober t/m 24 oktober 2021.

Uw school mag afwijken van deze data voor de herfstvakantie. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.

Kerstvakantie 2021

Kerstvakantie 2021

De kerstvakantie is in heel Nederland van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022.

De data voor de kerstvakantie 2021-2022 staan vast. Uw school mag hier niet van afwijken.

Voorjaarsvakantie 2022

Voorjaarsvakantie 2022

De voorjaarsvakantie in regio Midden is van 26 februari t/m 6 maart 2022.

Uw school mag afwijken van deze data voor de voorjaarsvakantie. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.

Meivakantie 2022

Meivakantie 2022

De meivakantie is in heel Nederland van 30 april t/m 8 mei 2022.

Koningsdag valt dit jaar buiten de vastgestelde week meivakantie.

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap geeft hiervoor adviesdata: 23 april t/m 1 mei 2022. Kijk ook in de schoolgids of op de 
website van de school.

Zomervakantie 2022

Zomervakantie 2022

De zomervakantie in regio Midden is van 9 juli t/m 21 augustus 2022.

De data voor de zomervakantie staan vast. Uw school mag hier niet van afwijken.

Mijn gekozen provincie of gemeente

Provincie Gelderland
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Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, 
Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, 
Montferland (behalve de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige 
gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude 
IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk of Zutphen
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