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Een waanzinnig geweldige baan, misschien wel voor érbij (met 
flexibele   werktijden), terwijl jouw kinderen op hun eigen school 
zitten….. 
 
Waarom moet je kiezen voor Dorpsschool Halle 

 
 
 

 Op Dorpsschool Halle kun je flexibel werken tussen 9.00-13.00 of 09.30-
13.30 uur. 
 

 Dorpsschool Halle is ‘dé school’ waar we anders organiseren! 
 

 Er is veel tijd voor alle leerlingen, maar ook voor elkaar. 
 

 Een school waar creatieve vorming hoog in het vaandel staat. 
 

 Je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 
 

 Wij spelen nog écht, hebben wekelijks spelletjesmiddagen met opa’s en oma’s, hebben een 
eigen techniek- en crealokaal, we hebben een schoolplein met 4 voetbalvelden, we bezoeken 
het Rijksmuseum, het planetarium, ………. 

 
 We hebben een vakleerkracht voor muziek, gym en godsdienstvormingsonderwijs en alle 

groepen hebben schoolzwemmen. 
 

 Dorpsschool Halle heeft leuke, enthousiaste, hardwerkende en relaxte teamleden. 
 

 Wij hebben zéér betrokken ouders. 
 

 …….en natuurlijk de leukste leerlingen! 
 

 
Wie zijn wij?  

 

Wij zijn die school met die mooie ramen! 
De Dorpsschool in Halle is een basisschool voor Bijzonder Neutraal Onderwijs met een eigen bestuur, 
een zogenaamde éénpitter. Uitgangspunt van de Dorpsschool is een goede onderwijsinstelling in 
stand houden en een toonaangevende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van autonome en 
initiatiefrijke kinderen. Onze missie komt tot uiting in ons motto : ‘Samen is leuker’. 
Samen enthousiast willen leren, samen je mogelijkheden onderzoeken en ontplooien en samen 
uniek.  
De school heeft momenteel ruim 120 leerlingen, 5 groepen en 12 medewerkers,  3 vakleerkrachten, 
11 stagiaires, 4 vrijwilligers en 6 externe medewerkers die in onze school werken. 
 

Visie 

 

Wat werkt blijven we doen, als het niet werkt dan doen we het anders……..altijd samen en in 
overleg met ouders en leerlingen. 
De Dorpsschool wil een school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar ze betekenisvol 
onderwijs krijgen dat recht doet aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Voor ons zijn 
daarvoor de volgende aspecten belangrijk: Denken in mogelijkheden, talentontwikkeling, verbinding 
en een lerende cultuur.  



 

 

 
Locatie  

 

Wil jij ’s ochtends óók begroet worden door koeien die met hun koppen over het hek snuffelen 
aan ons schoolplein? 
Onze school ligt in het dorp Halle in de gemeente Bronckhorst in de Gelderse Achterhoek. Halle 
bestaat uit de kernen Halle Dorp, Halle-Nijman en Halle-Heide.  
De school heeft 7 leslokalen en een gemeenschappelijke ruimte, de speelkuil. Achter de school zijn 
nog 2 semi permanente lokalen geplaatst die zijn opgetuigd als techniek- en crealokaal. Voor in de 
school wordt een lokaal gebruikt door de peuterspeelzaal en de BSO. Voor het schoolgebouw ligt een 
grote, (gedeeltelijk) betegelde speelplaats en achter de school ligt een ruim grasveld dat als 
speelterrein wordt gebruikt. We zijn de enige school in het voedingsgebied Halle.  

 

Wie zoeken wij?  

 

Ben jij die charismatische onderwijsassistent die óók alle type leerlingen respecteert en met 
alles en iedereen kan omgaan? 
Wij zoeken een onderwijsassistent die ons verder helpt op weg naar betekenisvol onderwijs dat recht 
doet aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Een échte onderwijsassistent, die de 
handen uit de mouwen steekt en oog heeft voor de ander en het ‘werk’ ziet liggen. 
Iemand die:  

 Gepassioneerd is over kleinschalig basisonderwijs. 

 Oog heeft voor de gemeenschap en de rol van de school daarbinnen. 

 Sociaal vaardig en zichtbaar toegankelijk is voor team en ouders/verzorgers. 

 Kleuters begrijpt en spelenderwijs vaardigheden aanleert. 

 Een groot taalgevoel en voorkeur voor taal heeft en snapt hoe ICT werkt. 
 

We zoeken een onderwijsassistent die op projectbasis (corona achterstandensubsidie) een positieve 
bijdrage gaat leveren aan een uitdagende taalontwikkeling (lezen, woordenschat, begrijpend lezen, 
leesbeleving, etc.) van de leerlingen in groep 2 t/m 5 (ongeveer 5-9 jaar). 
 

Hoe ziet de functie eruit? 

 

…..wil jij ook eerst je eigen kinderen zelf naar school toe brengen om 8.15 uur en rond 14.00 
uur weer ophalen? Het kan! Tussendoor kom je heerlijk even werken op Dorpsschool Halle. 
De onderwijsassistent krijgt een aanstelling voor 0,20 (maximaal 8 uur), verdeeld over 2 ochtenden 
(maandag t/m vrijdag). De werktijden zijn in overleg, maar de werkmomenten worden in samenspraak 
gepland tussen 8.00-14.00 uur.  
 
Het betreft een tijdelijke ‘klus’ z.s.m. na de kerstvakantie tot aan de zomervakantie. Er bestaat een 
mogelijkheid voor een voortzetting van de werkzaamheden tot januari 2022, mocht er een 
aanvullende subsidie verleend worden. 
 
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao primair onderwijs (OOP). 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: een sportabonnement, een nieuwe fiets, een andere 
laptop/tablet? Per jaar kun je €300,00 uitruilen met fiscaal voordeel. 
 
Indien je jezelf herkent in het profiel kun je solliciteren door een brief en curriculum te sturen naar 
info@dorpsschoolhalle.nl o.v.v. sollicitatie onderwijsassistent.   
Je kunt solliciteren tot en met 1 januari 2021 (23.59 uur). Er kan gevraagd worden naar referenties 
en/of een kennismakingsochtend op vrijwillige basis.  
Sollicitatiegesprekken zijn op ma. 11 jan. 2021 of woe. 13 jan. 2021 tussen 15.00-17.00 uur. 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Rick Wolsink, directeur Dorpsschool Halle (De Hallsche 
Schoolvereniging), te bereiken via het school telefoonnummer of via info@dorpsschoolhalle.nl.  
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