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vakantierooster 

2023-2024 

Amersfoort 

(regio Midden) 

Arnhem 

(regio Zuid) 
Zomervakantie 2023 t/m vrij 18 augustus 2023 t/m vrij 25 augustus 2023 

Herfstvakantie ma 16 t/m vrij 20 oktober 2023 ma 16 t/m vrij 20 oktober 2023 

Kerstvakantie ma 25 december 2023 t/m 

vrij 5 januari 2024 

ma 25 december 2023 t/m 

vrij 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie ma 19 feb t/m vrij  23 feb 2024 ma 12 feb t/m vrij 16 feb 2024 

Goede Vrijdag vrij 29 maart 2024 vrij 29 maart 2024 

Tweede Paasdag ma 1 april 2024 ma 1 april 2024 

Meivakantie ma 22 april t/m vrij 3 mei 2024 ma 22 april t/m vrij 3 mei 2024 

Hemelvaartsdag do 9 mei 2024 do 9 mei 2024 

vrijdag na hemelvaart vrij 10 mei 2024 vrij 10 mei 2024 

Tweede Pinksterdag ma 20 mei 2024 ma 20 mei 2024 

Zomervakantie 2024 ma 15 juli t/m vrij 23 augustus 2024 ma 8 juli t/m vrij 16 augustus 2024 

 

 

 

Roostervrije dagen   

Voor de leerlingen zijn er naast de (onderwijs-)vrije dagen in bovenstaand rooster nog de volgende roostervrije dagen:  

 

Locatie HAVO VWO (Amersfoort): 

- maandag 21 augustus 2023 (startdag personeel) 

- vrijdag 6 oktober 2023 (studiedag personeel) 

- maandag 26 februari 2024 (schoolbrede ontmoetingsdag personeel)  

- di 9 juli t/m vrij 12 juli 2024 (4 roostervrije dagen voorafgaand aan zomervakantie) 

 

Locatie VMBO (Amersfoort): 

- maandag 21 augustus 2023 (startdag personeel) 

- dinsdag 19 september 2023 (studiedag personeel; prinsjesdag) 

- woensdag 22 november 2023 (studiedag personeel) 

- maandag 26 februari 2024 (schoolbrede ontmoetingsdag personeel) 

- donderdag 28 maart 2024 (roostervrije dag) 

- vrijdag 7 juni 2024 (studiedag personeel) 

- donderdag 11 juli 2024 (roostervrije dag) 

 

Locatie Arnhem: 

- maandag 28 en dinsdag 29 augustus 2023 (twee startdagen personeel) 

- donderdag 5 oktober 2023 (studiedag personeel) 

- vrijdag 9 februari 2024 (studiedag personeel) 

- maandag 26 februari 2024 (schoolbrede ontmoetingsdag personeel) 

- vrijdag 5 juli 2024 (roostervrije dag voorafgaand aan zomervakantie) 

   


