Overzicht vakantieperioden 2020, Koningsdag en 5 mei
Schoolvakanties 2020
De mei-, zomer- en kerstvakantie worden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs centraal
vastgesteld. Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bepalen zelf de
vakantiedata.
Regio-indeling
REGIO NOORD:
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland (met uitzondering van de gemeente Zeewolde)
en Noord-Holland, alsmede de gemeenten Hattem en Eemnes.
REGIO MIDDEN
Gelderland, met uitzondering van de gemeente Hattem en de gemeenten/plaatsen die bij de regio
Zuid zijn ingedeeld), Utrecht (met uitzondering van de gemeente Eemnes), Zuid-Holland en de
gemeenten Werkendam (behalve de kernen Hank en Dussen), Woudrichem en Zeewolde.
REGIO ZUID
Limburg, Noord-Brabant (met uitzondering van de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam in
de gemeente Werkendam en Woudrichem), Zeeland en de gemeenten/plaatsen Arnhem, Beuningen,
Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn,
Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Neder Betuwe (alleen de voormalige
gemeente Dodewaard), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden,
Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.
Overzicht schoolvakanties in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in 2020
Vakantie
Noord
Midden
Zuid
Voorjaarsvakantie* 15 februari t/m
22 februari t/m
22 februari t/m
23 maart 2020
1 maart 2020
1 maart 2020
Meivakantie
25 april t/m
25 april t/m
25 april t/m
3 mei 2020
3 mei 2020
3 mei 2020
Zomervakantie
4 juli t/m
18 juli t/m
11 juli t/m
16 augustus 2020
30 augustus 2020
23 augustus 2020
Herfstvakantie*
10 oktober t/m
17 oktober t/m
17 oktober t/m
18 oktober 2020
25 oktober 2020
25 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 19 december 2020 t/m
19 december 2020 t/m
3 januari 2021
3 januari 2021
3 januari 2021
*Voor de voorjaars- en herfstvakantie geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen mogen
afwijken.
Advies bouwvakantie 2020
Voor werknemers in de bouw zijn de adviesdata voor de zomervakantie 2020 als volgt:
Noord: 18 juli tot en met 8 augustus.
Midden:
1 augustus tot en met 22 augustus.
Zuid:
25 juli tot en met 15 augustus.
Dit betreft een terugvaladvies. Er geldt voor bouwbedrijven geen verplichting deze data aan te
houden of het bedrijf gedurende deze periode collectief te sluiten.

Koningsdag en 5 Mei
Koningsdag
Koningsdag, 27 april 2020, geldt als nationale feestdag waarop als regel niet wordt gewerkt. Deze
vrije dag kan niet in mindering worden gebracht op het vakantietegoed van de werknemer. Indien
een werknemer op deze dag toch moet werken dan heeft hij recht op de toeslag voor werken op een
feestdag conform artikel 42 lid 2d van de CAO voor het Carrosseriebedrijf.
5 mei
In artikel 19 van de cao 2019 - 2021 is geregeld dat cao-partijen 5 mei als collectieve vrije dag kunnen
vaststellen. Dat is in 2020 niet het geval. Dit betekent dat 5 mei een reguliere werkdag is. Komen
werkgever en werknemer samen overeen dat er (collectief) vrij wordt genomen, dan is de vrije dag
een eigen (reguliere) vakantiedag van de werknemer.
Voor een nadere toelichting op de inhoud van dit overzicht kunt u contact opnemen met Els
Klootsema of Randy van den Boogaard.
(088-501 10 31 / juridisch@focwa.nl).
Woerden, januari 2020

