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‘Team in ontwikkeling’ 
Woordenschatonderwijs 
Enkele weken geleden zijn de eerste 
observaties geweest door de trainer van 
woordenschatonderwijs, samen met 
taalcoördinator juf Cindy. Woordenschat-
onderwijs wordt nu via een nieuwe methodiek 
aangeboden (4-taktmodel van Van der Nulft en 
Verhallen, 2009). 
In de groepen was mooi zichtbaar dat de 
nieuwe verbeterde manier wordt gebruikt en 
effect lijkt te hebben. Woorden worden nu 
meer en vaker aangeboden en op een speelse 
manier aangeleerd. Dit schooljaar zijn er 3 
trainingen geweest en er volgen nog 2 
scholingsmomenten. Woordenschat wordt nu 
steeds vaker aangeboden met de lesmanieren 
die we bij de EDI-scholing aanleren. 
Klik op de volgende link voor meer informatie 
over ons woordenschatonderwijs……….. 

 
https://www.leraar24.nl/app/uploads/Woord
enschat_PO_Bijlage2_Kwaliteitskaarten-
Woordenschat-gebundeld.pdf 
 
EDI (Expliciete Directe Instructie) 
Afgelopen week en deze week vinden er 
observaties plaats bij iedere leerkracht door  
onze trainer van de EDI-scholing, samen met 
directie. Een mooie verandering en 
ontwikkeling is direct merkbaar in de groepen. 
De voorlopige conclusie is dat alle informatie bij 
de teamtraining op onze studie(mid)dagen bij 
iedereen is geland en dat de nieuwe manier 
van lesgeven al in een lesdag zit verweven. 
Collegiale consultatie 
Maandag en dinsdag (20 & 21 januari) gaan alle 
juffen en meesters bij elkaar in de groepen 
kijken naar lessen woordenschat. Het team wil 
graag meer ideeën opdoen en verder leren 
door mooie en andere manieren van elkaar te 
zien.  

 
Staking onderwijs PO & VO 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
gaan alle leerkrachten van Dorpsschool Halle 
staken. De teamleden van Dorpsschool Halle 
willen zich sterk maken voor alle leerlingen in 
Nederland op dit moment, maar nog meer voor 
kwalitatief goed onderwijs in de toekomst. In 
delen van Nederland daalt het niveau van 
leerlingen doordat lessen uitvallen en/of er 
teveel wisselingen van leerkrachten zijn. Oók 
Dorpsschool Halle heeft hier al mee te maken 
gehad. Zeker nu er weer een griepgolf 
aankomt, maken wij ons ernstig zorgen over de 
bezetting van alle groepen. 
Dorpsschool Halle strijdt voor: 

• structurele gelden om leerkrachten-
tekorten op te lossen. 

• werkdruk te verlagen door slimme 
oplossingen te ontwikkelen. 

• het beroep met deze gelden en het 
creëren van mogelijkheden voor 
slimme oplossingen, weer een 
positieve ‘boost’ te kunnen geven. 

Agenda 

 

13-31 jan. Toetsen leerlingvolgsysteem 

22 jan. Groep 3/4 gym 

29 jan. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

30/31 jan. Staking onderwijs - school dicht 

06 feb. MR-vergadering 15.00 uur 

10-14 feb. Oudergesprekken rapport 1 

12 feb. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

12 feb. 1e werkdag juf Zoraida 

13 feb. Opening nieuw project P4L (GO!) 

13 feb. Naschoolse sport op schoolplein 

13 feb. Rapport 1 mee naar huis 

15 feb. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

19 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

21 feb. Technieklokaal groep 7/8 

24-28 feb. Voorjaarsvakantie 

2-6 maart Week van de mediawijsheid 

02 maart Luizencontrole 

03 maart Juf Boukje 12 ½  jaar onderwijs 

04 maart Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

18 maart Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

01 april Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

01 april Halle 75 jaar bevrijd! 
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Jaarverslag ouderraad (herhaling) 

Vanaf maandag 13 januari staat op de website 
van de school het jaarverslag en het financieel 
overzicht van schooljaar 2018-2019 openbaar 
(www.dorpsschoolhalle.nl). Op deze manier 
heeft elke belanghebbende inzicht in de 
inkomsten en uitgaven van de ouderraad. Het 
is immers geld van alle ouders en leerlingen. 
Daarnaast leest u een kort verslag over de 
samenstelling van de ouderraad en de 
activiteiten die zijn georganiseerd. 
Het financieel overzicht is, zoals besproken op 
de algemene ledenvergadering van 3 juli 2019, 
gecontroleerd door een kascommissie en goed 
gekeurd. 
De gegevens zijn 2 weken zichtbaar op de 
website en zullen vanaf vrijdag 24 januari  
afgeschermd worden. Mocht u vragen hebben 
over in- en uitgaven van de ouderraad, dan 
kunt u zich richten tot de voorzitter van de 
ouderraad.  
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de ouderraad 
en de medezeggenschapsraad samen met het 
bestuur van de school één gezamenlijke avond 
te organiseren waarin alle informatie over OR, 
MR en het bestuur van de school in één keer 
wordt medegedeeld. Aan het eind van het jaar 
wordt de algemene ledenvergadering (ALV) 
van de Hallsche Schoolvereniging dan gecombi-
neerd met het jaarverslag van MR en OR.  
 

Werkgroep ‘de Meisterkamp’ 
Onlangs heeft directie van Dorpsschool Halle 
zich aangesloten voor het behoud van 
sportmogelijkheden en de gymzaal in Halle. Er 
heeft al een eerste vergadering 
plaatsgevonden met alle gebruikers van de 
zaal. Iedereen wil zich hardmaken om Halle 
leefbaar te houden en zelfs nog verder te 
versterken. School kan hier een grote rol in 
spelen. Aankomende week vindt een tweede 
overleg plaats tussen de school en SSO 
(Stichting Sport en Ontmoeten Halle) waarin 
verder wordt bekeken welke mogelijkheden er 
zijn. 

 
 
 
 

EU schoolfruit 

 
 

Blokfluitles 
Juf Miriam Oskam organiseert al jaren 
naschoolse blokfluitlessen. Deze week krijgen 
alle groepen een flyer mee naar huis waarop 
een aanmeldformulier op de achterkant is 
geprint. Doet uw zoon/dochter óók mee? 
Binnenkort gaat er weer een nieuwe groep 
starten. 
 

Naschoolse sport 
Vanaf maandag 20 januari hangen de 
inschrijflijsten weer bij de alle groepen. 
Naschoolse sport is op donderdag 13 februari 
van 15.00-16.00 uur. Deze keer zijn er 4 of 5 
verschillende sporten op en rond het 
schoolplein. Naschoolse sport is voor groep 3 
t/m 8. 
 
 
 

 
 

Afsluiting project ‘heelal’ GO! (nieuwe naam 
Projects for Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


 

 

 
 

 


