
Beste ouders, verzorgers,  
  
  
De digitale vakantieplanner voor het komende schooljaar staat klaar. 
Via deze vakantieplanner kunt u uw vakantie aanvragen voor semester 1. Die periode is van 
maandag 30 augustus 2021 (week 35) t/m vrijdag 4 maart 2022 (week 9). 
Naast deze vakantiedagen kunt u via deze planner ook de compensatiedagen (snipperdagen) 
aanvragen en ziekmeldingen doen.   
 
U ontvangt hierbij de link naar de vakantieplanner.   
  
https://www.sterrenschoolapeldoorn.nl/vakantieplanner/  
  
(sla deze link op bij uw favorieten, makkelijker terug te vinden).  
 
De ouders die al eerder de planner hebben ingevuld, kunnen hun oude inloggegevens en 
wachtwoord gebruiken. Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u via 'wachtwoord vergeten' 
een nieuwe aanvragen.  
  
Ook 'nieuwe' ouders kunnen met hun e-mailadres en via wachtwoord vergeten een wachtwoord 
opvragen.  
  
https://leerplein.max.nl/wp-login.php?action=lostpassword  
  
  
De invultermijn voor de vakantie vervalt op vrijdag 10 september 2021. 
Indien u voor 10 september geen keuze maakt, gaan we ervan uit dat u de standaardvakanties 
afneemt.    
  
LET OP: Het aantal vakantiedagen dat staat genoemd (29 dagen) zijn de vakantiedagen die u zelf 
kunt inplannen. Alle verplichte dagen zijn hier al vanaf. Belangrijk om te weten is dat deze 29 
dagen voor het HELE jaar gelden. U hoeft die dus niet allemaal op te maken in semester 1.  Sterker 
nog, u komt in semester 2 in de problemen als u dat wel doet. 
 
Nog even de nadruk op de volgende zaken:  

• Als u inlogt komt u waarschijnlijk in het huidige schooljaar terecht. In dat geval moet u 
bij 'schooljaren’ eerst het nieuwe jaar selecteren (schooljaar 2021-2022). 

• We zijn gesloten in de kerstvakantie van 27 december 2021 t/m 7 januari 2022. 

• We zijn gesloten in de zomervakantie van 1 augustus t/m 19 augustus 2022. 

• Volgend jaar zijn er voor iedereen 5 compensatiedagen (snipperdagen) beschikbaar.  

• U mag deze ook als extra vakantieweek inplannen.  

• Indien u de vakantieplanning heeft ingevuld, kunt u de planner gedurende het jaar ook 
gebruiken voor de aanvraag van compensatiedagen (snipperdagen) en u kunt 
ziekmeldingen doen.   

• De 29 planbare vakantiedagen gelden voor het gehele schooljaar; 30 augustus*              
2021 t/m 29 juli 2022. De verplichte dagen en weken zijn al opgenomen in de          
vakantieplanner. 
*De eerste 4 weken na de zomervakantie (30 augustus 2021 t/m 24 september 2022) zijn niet 
inplanbaar.  In deze ‘Gouden Weken’, erg belangrijk voor de groepsvorming, willen we alle 
kinderen op school hebben. 
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De vrije dagen voor komend schooljaar op een rijtje:  
  
Studiedagen (school gesloten)  
  
2021  
* vrijdag 24 september  
* woensdag 24 november 
  
2022  
* donderdag 24 en vrijdag 25 februari 
* maandag 20 en dinsdag 21 juni 
  
Verplichte Vakanties:  
* Kerstvakantie van 27 december 2021 t/m 7 januari 2022. 
* Zomervakantie van 1 augustus t/m 19 augustus 2022. 
  
Flexvakantie (voorgestelde vakantie);  
* Herfst:  18 oktober – 22 oktober 2021 
* Voorjaar:  28 februari – 4 maart 2022 
* Tulp:  2 mei – 6 mei 2022 
* Zomer: 11 juli – 29 juli 2022 
 
Totaal aantal planbare dagen 29 (deze gelden dus voor het gehele schooljaar) 
Compensatiedagen 5 (facultatief; deze mogen gebruikt worden, maar hoeft niet) 
  
Verplichte vrije dagen  
* 24 december:               Kerstvrij vanaf vanaf 12.15 u 
* 15 april:                 Goede vrijdag 
* 18 april:   2e Paasdag 
* 27 april:   Koningsdag 
* 5 mei:   Bevrijdingsdag 
* 26 en 27 mei:  Hemelvaartsdag  
* 6 juni:   2e Pinksterdag  
  
Toetsperiodes 
*maandag 17 januari 2022 - vrijdag 4 februari 2022 
*maandag 23 mei 2022- vrijdag 17 juni 2022 
*eindtoets groep 8: 20 en 21 april; (22 april is reserve dag voor uitvallers) 

 
Indien u niet in kunt loggen of u heeft andere vragen, stuur dan een mail naar school 
info@sterrenschoolapeldoorn.nl (niet bellen).   
  
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,   
  
Met vriendelijke groet  
  
Hans van der Most  
manager onderwijs  


