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Rooster, vakanties en lesvrije dagen 2020-2021  
OPDC Drachten 
 
Het rooster 
Tot 1 januari 2021 zijn de leerlingen, vanwege de Corona-maatregelen, slechts 4 dagen in de week op het OPDC 
in Drachten en hebben deze dagen les van 8.30 uur tot 14.45 uur. De dagen op het OPDC zijn opgedeeld in 7 
lesuren van drie kwartier. Voor sommige vakken wordt er gewerkt met een blokuur van 1,5 uur. Elke dag 
begint met een dagopening en eindigt met een dag-afsluiting.   
1 dag in de week (op woensdag) werken de leerlingen thuis aan hun schoolwerk. Deze huiswerkdag wordt op 
dinsdag voorbereid en op donderdag nabesproken. 
In principe wordt deze weekindeling tot 1 januari 2021 gehanteerd.  
Afhankelijk van de situatie rondom Covid19 wordt na 1 januari het weekrooster eventueel aangepast.  
 
Schoolvakanties en lesvrije (mid)dagen 
De leerlingen hebben vrij tijdens de officiële schoolvakanties en feestdagen. Daarnaast zijn er een aantal extra 
lesvrije dagen zoals de dagen rondom hemelvaart, goede vrijdag en de laatste week voor de zomervakantie. 
Tenslotte zijn er 6 maandagmiddagen lesvrij in verband met leerlingbesprekingen die dan gehouden worden op 
het OPDC. Er zullen nog vier lesvrije middagen worden ingepland. Hierover worden ouders en leerlingen tijdig 
geïnformeerd. 
 
Helaas komt het ook op het OPDC soms voor door ziekte van docenten de lessen niet door kunnen gaan. 
Uiteraard wordt dit zoveel mogelijk voorkomen! Als dit aan de orde is dan worden de ouders van de leerlingen 
hierover tijdig geïnformeerd.  
 

Maandag en dinsdag 17 en 18 augustus 2020 Lesvrije dagen 

Maandag 7 september 2020 Lesvrije middag (vanaf 12.00 uur) 

Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 Herfstvakantie 

Maandag 19 oktober 2020 Lesvrije middag (vanaf 12.00 uur) 

Maandag 7 december 2020 Lesvrije middag (vanaf 12.00 uur) 

Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 Kerstvakantie  

Maandag 1 februari 2021 Lesvrije middag (vanaf 12.00 uur) 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 2 april 2021 Goede vrijdag 

Maandag 5 april 2021 Tweede paasdag 

Maandag 12 april 2021 Lesvrije middag (vanaf 12.00 uur) 

Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021  Meivakantie 

Woensdag 5 mei 2021 (valt in meivakantie) Bevrijdingsdag 

Donderdag 13 mei 2021 (valt in meivakantie) Hemelvaartsdag 

Maandag 24 mei 2021 Tweede Pinksterdag 

Maandag 7 juni 2021 Lesvrije middag (vanaf 12.00 uur) 

Maandag 5 t/m 9 juli 2021 Lesvrije week 

Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 Zomervakantie 

 
 
 
 
 
 


