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Als uw kind ziek is of om andere
dringende redenen niet naar school
kan komen, belt u dan vóór 8.20 uur
met de leerkrachten. Breng vooral ook
het taxibedrijf tijdig op de hoogte.
 
Vakantieverlof en bijzonder verlof
aanvragen
Kunt u vanwege uw werk alleen buiten
de schoolvakantieperiodes met
vakantie? Dan kunt u een aanvraag
doen voor vakantieverlof. Wilt u met uw
kind onder schooltijd een
huwelijksfeest, een begrafenis of een
specialist bezoeken? Is er een
belangrijke religieuze verplichting, of
zijn er andere bijzondere (familie-)
omstandigheden waardoor uw kind
tijdelijk niet naar school zou kunnen?
Dan kunt u in aanmerking komen voor
bijzonder verlof. Dit vraagt u aan met
een speciaal formulier. Het formulier

is te vinden op de site onder het kopje
'ouders'. 
Uw verlofaanvraag wordt beoordeeld
volgens de wettelijke richtlijnen. Zie
hiervoor onze digitale schoolgids.
 
Schooltijden
De schooltijden van IKC Focus zijn 5
gelijke dagen: ma t/m vrijdag van 08.30
tot 14.00 uur.
 
Schoolvakanties en studiedagen
2022 – 2023
In het overzicht op de volgende pagina
vindt u de schoolvakanties van dit
schooljaar vermeld. Wilt u buiten deze
periode met vakantie? Dan is dit
slechts in uitzonderlijke gevallen
mogelijk. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij u naar de digitale
schoolgids. 
 



Schoolvakanties 2022 – 2023

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2021 t/m 6-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen 7-04-2023 t/m 19-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 t/m 5-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023

Zomervakantie 21-07-2023 t/m 4-09-2023

Studiedagen 2022 – 2023

Studiedagen 2022 Donderdag 22-09-2022
Woensdag 9-11-2022
Dinsdag 6-12-2022

Studiedagen 2023 Dinsdag 31-01-2023
Maandag 6-03-2023
Vrijdag 16-06-2023
Vrijdag 21-07-2023

Oudergesprekken
Het eerste informatie moment staat
gepland op: Dinsdag 13 september
2022
Eerste oudergesprekken staan gepland

in week 39 en 40 van 2022
CITO oudergesprekken in 2023 staan
gepland in week 6 en in week 27
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