
Aanstelling Rick Wolsink als nieuwe directeur Dorpsschool 

Zoals u wellicht weet neemt Meester Bert op 26 april afscheid van de Dorpsschool. In het kader 
van zijn opvolging is er een Sollicitatiecommissie benoemd. Deze commissie bestaat uit twee 
bestuursleden, twee vertegenwoordigers van het team en twee leden van de 
Medezeggenschapsraad (personeelsgeleding en oudergeleding). 

De Sollicitatiecommissie heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met diverse gegadigden 
voor de vacante functie van directeur. Uiteindelijk is er unaniem gekozen voor een kandidaat. 
Met groot genoegen kunnen we dan ook mededelen dat Rick Wolsink met ingang van 1 mei 
wordt aangesteld als directeur van de Dorpsschool. In de komende weken zal Rick gaan 
kennismaken met het gehele team, en vanzelfsprekend komt er ook een gelegenheid voor de 
ouders/verzorgers. Bert en Rick zullen vanaf vandaag nauw gaan samenwerken in verband met 
de overdracht. 

Mede namens de MR, het team, de Ouderraad en de ouders/verzorgers, wensen we Rick veel 
succes toe met de directeursfunctie, en zien we uit naar een constructieve en goede 
samenwerking. 
 

Bestuur Dorpsschool Halle 

 

Graag stel ik mij voor. 

Mijn naam is Rick Wolsink, een jongeman van 45 jaar, zéér gelukkig 
getrouwd met Maaike Wolsink-Wagenmans. Wij wonen in Zelhem, 
waar ik ook ben opgegroeid. 

Op het moment van schrijven hebben wij samen twee kinderen. 
Thijmen (10 jaar), Suze (7 jaar) en nog een wereldburger ‘in de maak’. 
Op 14 maart is Maaike uitgerekend, een spannende tijd op dit moment. 

De afgelopen periode heb ik meerdere mooie gesprekken gevoerd met 
een zéér betrokken bestuur, MR en teamleden. Ik heb de gesprekken 
als bijzonder prettig ervaren waarin ik mijzelf goed heb kunnen laten 
zien en was er duidelijk sprake van een goede klik. 

Het is bijzonder fijn om te horen dat de sollicitatiecommissie unaniem 
heeft gekozen. Met deze wetenschap is er al een goede basis gelegd 
om deze mooie school de aankomende jaren te mogen leiden. Ik draag 
Dorpsschool Halle, het dorp Halle en de hele gemeenschap een warm 
hart toe. 

Het voelt als een eer om Bert vanaf 1 mei te mogen opvolgen. Bert en 
ik hebben ondertussen al contact gelegd om ‘zijn school’ langzaam over 
te dragen.  

Ik kijk erg uit om kennis te gaan maken met het team, alle ouders, 
kinderen en Halle als dorp! 

Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en hopelijk tot snel. 

 

Vriendelijke groet,  

 

Rick Wolsink 


