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Voorwoord 

Voor u ligt het bestuursverslag van 2021 van De Hallsche Schoolvereniging. Met dit jaarverslag kijken we 
terug op de belangrijkste ontwikkelingen uit 2021. De aanbevelingen vanuit het jaarverslag 2020, zullen 
met de eventuele aanbevelingen vanuit het jaarverslag van 2021, samengevoegd worden en in 
kalenderjaar 2022 en schooljaar 2022-2023 opgepakt worden. De aanbevelingen zullen een 
agendaonderdeel worden van de bestuursvergaderingen van de Hallsche Schoolvereniging. 

Het jaarverslag is in verbinding gebracht met het strategisch beleid, het schoolplan, het risicoprofiel en 
de meerjarenbegroting. Op deze manier willen we de samenhang en de gestelde en behaalde doelen 
beter weergeven. Het jaarverslag is in drie delen gesplitst: 

 

-Bestuursverslag 

-Verslag van het Toezichthoudend Bestuur 

-Jaarrekening 

 

Dorpsschool Halle heeft doelmatig gewerkt aan onderwijsontwikkeling en leerkrachtvaardigheden die 
bijdraagt aan een brede ontwikkeling van leerlingen. Hierbij is de kansengelijkheid voor ieder kind de 
grondlegger. Een intensief scholingstraject waarbij wordt uitgegaan van: 

 EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE (EDI)  
UITZOEKEN, IMPLEMENTEREN EN BORGING VAN REKENVAARDIGHEDEN DOOR AANSCHAF NIEUWE REKENMETHODE 

 BEGRIJPEND LEZEN MET ‘DE BRIL OP VAN……..’  
WERKEN, LEREN EN VERBETEREN VAN EXECUTIEVE FUNCTIES ALS VOORWAARDE OM TOT EEN GOED TEKSTBEGRIP TE KOMEN 
VANUIT HET MODEL CLOSE READING 

 EIGENAARSCHAP VAN LEERLINGEN DOOR  
• DOELEN STELLEN  
• DOELGERICHT WERKEN  
• EVALUATIE IN (S)PORTFOLIO’S 
• LEERLING GESPREKKEN 

 THEMATISCH WERKEN VANUIT BLINK IN RELATIE MET DE INTEGRATIE VAN DOELEN 
VAN (ALLE) ANDERE VAKKEN 

Daarnaast heeft de onderbouw (groep 1/2/3) zich dit jaar verder ontwikkeld in het Planmatig en 
Doelgericht Werken met kleuters vanuit het leerlijnenmodel (Parnassys).  

Dit alles omdat wij in het strategisch (personeels)beleidsplan het doel hebben om opbrengsten te 
verhogen, het werken in een doorgaande lijn te intensiveren & het inclusief passend onderwijs verder 
willen verankeren. 

“Gelukkige leraren maken gelukkige kinderen!” 

De coronacrisis heeft in 2021 een grote invloed gehad op het maatschappelijk leven. Ook op de scholen 
is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. Daarnaast is het lerarentekort een 
structureel probleem.\ 

 

Namens de Hallsche Schoolvereniging, 

 

 

Rick Wolsink      E.V. Verhelst 

Directeur-bestuurder     Voorzitter toezichthoudend bestuur 

  



  

 

1. Algemene informatie 

 

Juridische structuur en organisatie structuur: 

De rechtspersoon is een vereniging met de naam Hallsche Schoolvereniging (Dorpsschool Halle). 

Dorpsschool Halle (brinnummer 04NW00) valt als enige school onder dit bevoegd gezag. 

De Hallsche Schoolvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder 
dossiernummer 40120551. 

 

 

 

Samenstelling dagelijks  

Voorzitter (tot 01-08-2021 dagelijks bestuurder, vanaf 
01-08-2021 algemeen toezichthouder) 

Dhr. E.V. Verhelst 

Secretaris (toezichthouder onderwijsbeleid) Mevr. G. Wagenvoort 

Penningmeester (tot 01-08-2021 penningmeester, vanaf 
01-08-2021 financieel toezichthouder) 

Mevr. W. Hebbink 

Penningmeester, (tot 01-08-2021 dagelijks bestuurder, 
vanaf 01-08-2021 financieel toezichthouder) 

Dhr. S. Munsterman 

 

Bestuurlijke doelstellingen van Dorpsschool Halle 

Op verschillende beleidsvelden zijn beleidsvoornemens geformuleerd. In september 2019 is het 
schoolondernemingsplan vastgesteld.  In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)  staan de strategische 
keuzes 2019-2023 wat betreft het uitvoeren van passend onderwijs. 

De voortgang en/of realisatie van deze keuzes in 2021: 

 Dorpsschool Halle is voortdurend in ontwikkeling. 

 Dorpsschool Halle wil bijdragen aan een passende plek voor ieder kind. Het 
ondersteuningsprofiel en de kaders van Passend Onderwijs zorgen daarvoor. 

 De school voldoet aan de basisondersteuning zoals dat is vastgesteld door het 
SamenWerkingsVerband Doetinchem (SWV-Doetinhem). 

Op bestuursniveau gelden de volgende strategische keuzes:  

 Beleid ontwikkelen (en uitvoeren) op verbindend, gedeeld en ondersteunend (onderwijskundig) 
leiderschap. 

 Het doorlopen van een ‘bestuurlijke transitie’ die kwalitatief, duurzaam & toekomstgericht 
vormgegeven wordt.  

 Dorpsschool Halle blijft een éénpitter waarbij de school een Algemeen Bijzonder Neutrale 
basisschool is en blijft. 

 Er staat een sterk Integraal Personeelsbeleid waarbij anders organiseren centraal staat, dat zorgt 
dat problemen als lerarentekort, werkdruk en financiën oplosbaar zijn. 

 

 

 



  

 

M.b.t. externe samenwerking: 

 Passend Onderwijs zal ook in 2021 verder worden ontwikkeld. Het samenwerkingsverband 
waaraan wij verbonden zijn zal zowel bestuurlijk als op niveau van de aangesloten scholen 
verder uitvoering geven aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen binnen 
de regio. Het gaat dan over verdeling van middelen, verschillende verwijzingspercentages naar 
S(B)O en gezamenlijk vastgestelde basis-, breedte- en dieptezorg. Landelijk is er een 
referentiekader vastgesteld met als belangrijkste kenmerken dat de achterliggende visie bij 
Passend Onderwijs in dit kader wordt gevormd door preventief handelen, van sectoraal naar 
integraal denken en van indiceren naar arrangeren.  

 Het blijvend ontwikkelen en invulling geven aan de inzet van een combinatiefunctionaris.  

 Vanuit het netwerk éénpitters hebben 10 besturen (11 scholen) de Onderwijs Coöperatie 
Gelderland (OCG) opgericht. De aanleiding voor de oprichting van deze coöperatie ligt in 2015 
om de uitdagingen van éénpitters op alle lagen binnen het onderwijsveld, kwalitatief, 
toekomstbestendig en duurzaam te maken. 

De coöperatie is opgericht met als doel bevorderen van samenwerking, ondersteuning op bestuurlijk 
niveau, middels het samenwerken met 10 bestuurders. 

De agenda van de coöperatie:  Financiën & Huisvesting, ICT, Onderwijs & Kwaliteit en Personeel  

M.b.t. interne organisatie / onderwijskundige doelen / medewerkers blijven we werken aan:  

 Doorgaande lijnen 

 Opbrengsten 

 Gebouw-Profilering 

 Professionele cultuur 

 Ouderbetrokkenheid 

 ICT 

 Maatschappelijke verandering/vaardigheden van leerkrachten; wat vraagt dat van de 
leerkrachten 

 

Vertrouwd en transparant 

Dorpsschool Halle is een ‘éénpitter’. Kenmerkend voor onze school is vooral de open sfeer en de 
samenwerking. Alle geledingen worden zoveel mogelijk betrokken bij het vaststellen van het gevoerde 
beleid. We staan open voor vernieuwingen en verbeteringen van ons onderwijs. Dorpsschool Halle 
werkt aan een andere manier van onderwijs organiseren die het volgende nastreeft:    

“Werkdrukarm, (inclusief) passend onderwijs met begrotingsoverschot waar het 
leerkrachtentekort geen parten speelt.” 

 

Resultaat 

We bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat. Doel daarbij is alle kinderen binnen hun kunnen, te laten 
profiteren van het onderwijs en op te voeden tot volwaardige deelnemer van onze maatschappij. We 
proberen de kinderen binnen onze mogelijkheden passend onderwijs te bieden om zo het beste uit ieder 
kind te halen. Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken staan voorop in onze schoolontwikkeling. 
Dit naast leren van en met elkaar binnen alle lagen van de organisatie. Dus doorgaande lijnen, 
afstemming en een professionele leergemeenschap zijn schoolontwikkeldoelen.  

 



  

 

Actief 

In onze school zijn er open communicatielijnen tussen alle geledingen. Er is een nauwe samenwerking 
met het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, het schoolteam & de 
OndersteuningsPlanRaad (OPR) van het SWV-Doetinchem. Gezamenlijk zorgen zij voor een klimaat van 
openheid en openbaarheid en onderhouden zij het onderling overleg, allen vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft Dorpsschool Halle een samenwerking met 70 externe 
personen/professionals die elk op hun eigen manier bijdragen aan de maximale ontwikkeling van elke 
leerling binnen het (inclusief) passend onderwijs. 

 

Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

De missie van de school is opgenomen in het hernieuwde schoolplan 2019-2023, openbaar 
beschikbaar op www.dorpsschoolhalle.nl. De missie is in de eerste plaats het realiseren van de 
onderwijskundige doelen van het basisonderwijs in een stimulerende schoolomgeving. 

- De Dorpsschool wil een school zijn waar het kind centraal staat. 

- De Dorpsschool wil een school zijn waar leren centraal staat en waar leren plezierig is. 

- De Dorpsschool wil een school zijn waarin verschillen tussen kinderen steeds meer als 
vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor doen en laten.         

- De Dorpsschool is een school die tracht een open communicatie te bevorderen tussen alle 
mensen die betrokken zijn bij de school.     

 

De kinderen worden gestimuleerd om een zo goed mogelijke prestatie te leveren op alle terreinen van 
het leren. Dat het verwerven van kennis daarbij een belangrijke plaats inneemt zal duidelijk zijn, maar 
alle andere gebieden van de menselijke ontwikkeling mogen niet ontbreken. 

 
Zelfstandigheid: zelf besluiten nemen, leerstof verwerken, probleemoplossend denken, samen werken. 
We gaan uit van het principe dat ieder kind uniek is met een eigen aard en een eigen leertempo en een 
leerstrategie. 
Welbevinden: het leren omgaan met je eigen gevoelens, je thuis voelen op school. De school werkt 
voortdurend aan een eigen pedagogische huisstijl. 
Vrijheid: een kritische houding (naar jezelf en anderen toe) voor leerlingen en personeel: durven en 
kunnen reflecteren, durven onderzoeken, voor je mening uitkomen. 
Verantwoordelijkheid: zorg voor jezelf, anderen en je omgeving. 
 
Deze uitgangspunten vormen een leidraad voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en 
relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van het financiële en materiële beleid en de kwaliteitszorg 
speelt de missie een rol. 

 

Identiteit 

Dorpsschool Halle is een Algemeen Bijzonder Neutrale school. Een school op algemeen 
bijzondere grondslag is een openbare school met een eigen bestuur. Kenmerkend is dat algemeen 
bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle 
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. 

Ons onderwijs streeft naar een algemene vorming op directe en indirecte wijze.  Belangrijk is de manier 
waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Een goede sfeer bepaalt ons inziens of de 
kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. Dorpsschool Halle is een Rots & Waterschool. Rots & 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


  

 

Water is programma voor groep 1 t/m 8 die de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt, een veilig 
schoolklimaat en verbinding met elkaar biedt. Daarnaast draagt het bij aan burgerschapsvorming.   

 

Met inzet van studenten zijn er meer handen in de klas. Daarnaast ondersteunen zij ons bij onze 
schoolontwikkeling. We proberen een veilige plek te bieden door preventief en actief te werken aan een 
fijne leer-/werksfeer, waarbinnen we ons houden aan de geldende regels. 

 

Maatschappelijk betrokken 

Via de coöperatie, het éénpitteroverleg, PON (Personeelscluster Oost Nederland), gemeente 
Bronckhorst (maatschappelijk en/of educatief OOGO & LEA) kunnen we op meerdere gebieden 
samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis.  Ook kijken wij naar de mogelijkheid om binnen het 
SWV met een groter bestuur afspraken te maken; bijvoorbeeld over de inzet van externe expertise. 

De school maakt waar mogelijk een verbinding met het dorp Halle. Door de intensieve samenwerking 
met o.a. het verenigingsleven, Halles Belang, overige maatschappelijke initiatieven, wordt het onderwijs 
rijker gemaakt voor de leerlingen. 

 

De organisatie van de school 

Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Hallsche Schoolvereniging. Een onbezoldigd bestuur, m.u.v. 
de directeur-bestuurder. In het jaar 2021 is er een bestuurstransitie, waarbij er van het onetier model 
met dagelijks bestuursleden, naar een onetier model waarbij de directeur is toegetreden tot het bestuur 
en hierdoor directeur-bestuurder is geworden van de Hallsche Schoolvereniging. Tijdens de algemene 
ledenvergadering in 2021 hebben de leden ingestemd met deze wijziging en is dhr. R. Wolsink per 01-
08-2021 aangesteld als directeur-bestuurder van de Hallsche Schoolvereniging. Het bestuurstransitie zit 
in zowel 2021, als 2022 in het transitieproces, waarbij de akte van statuutswijziging in 2022 bij de notaris 
gaat passeren.  

Het bestuur bestaat uit een bestuurlijk deel (directeur) en een toezichthoudend deel. De vereniging kent 
dus twee organen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. De 
eindverantwoordelijkheid komt te liggen bij het gehele bestuur. Deze heeft tot taak toezicht te houden 
op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij het gehele bestuur. Hiermee voldoen 
we aan de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. In schooljaar 2021-2022 doorloopt het bestuur 
een transitie door naar de rolverdeling met als doel de kwaliteit van het bestuur te waarborgen. In het 
najaar is hier een vervolg op geweest. In 2022 wordt de juridische kant van de governancestructuur 
doorlopen met een begeleiding vanuit Verus. Op 17-10-2022 is de jaarlijkse ALV van de Hallsche 
Schoolvereniging gepland, waarin de leden uiteindelijk instemmen met de gewijzigde statuten. 

 

De vergaderingen van het schoolbestuur vinden 4-6 keer per jaar plaats. Tevens zijn aan de school een 
medezeggenschapsraad en een ouderraad verbonden. De drie geledingen onderhouden een goed 
contact met elkaar betreffende allerlei zaken die met de school te maken hebben. Over en weer wordt 
de geledingen op de hoogte gehouden door de directie mb.t. de voor hen relevante zaken wat betreft 
het onderwijs en ontwikkelingen op Dorpsschool Halle. Het team maakt onder leiding van de directie 
plannen, die worden voorgelegd aan de diverse geledingen. 

 

 

 



  

 

Het schoolbestuur 

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Vanaf 01-08-2021 is de nieuwe structuur gestart waarbij de directeur  
onderdeel is geworden van het schoolbestuur en het dagelijks bestuur vormt. De overige 4 
bestuursleden zijn in de rol van toezichthoudend bestuur aangesteld. 

Het schoolbestuur vergadert 4-6 keer per jaar. De overlegstructuur ligt vast en de data worden aan het 
begin van het jaar in overleg vastgesteld. 

 

Functie Naam 

 

Voorzitter - toezichthouder (algemeen) 

 

Dhr. E.V. Verhelst 

Secretaris – toezichthouder (onderwijs inhoudelijk) G. Wagenvoort 

Toezichthouder (financieel) 

Toezichthouder (financieel) 

Directeur-bestuurder 

Dhr. S. Munsterman 

Mevr. W. Hebbink 

Dhr. R. Wolsink  

 

Bestuursmodel 

Op Dorpsschool Halle wordt bestuurd volgens het onetier model met 5 bestuursleden. Hierbij heeft de 
directeur-bestuurder vormt het dagelijks en uitvoerend bestuurslid. De overige 4 bestuursleden vormen, 
samen met de directeur-bestuurder, het volledig bestuurd waarbij deze 4 bestuursleden de rol van 
toezichthouder vervullen.  

Dit betekent dat: 

 er een tweedeling is tussen DB (dagelijks bestuur) en TB (toezichthoudend bestuur); 

 het beleid wordt vastgesteld door het DB (de directeur-bestuurder);  

 op deze titel oefent de directeur bestuurlijke taken en bevoegdheden uit, waarover hij/zij 
verantwoording aflegt aan het TB; 

 de taken zijn gemandateerd/gedelegeerd aan de directeur-bestuurder; 

 het interne toezicht ligt bij de toezichthouders; 

 het gehele bestuur eindverantwoordelijk is; 

 de rollen van DB en TB goed moeten worden uitgevoerd.  

 

Inhoud en functie bestuurlijk toetsingskader 

In september  2019 is het schoolplan 2019-2023 opgesteld en door de geledingen goedgekeurd.  

Het bestuurlijk toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken op de volgende beleidsterreinen: 

A. Onderwijs & Identiteit 
B. Personeel & Organisatie 
C. Financiën & Beheer 
D. Huisvesting & Materieel 
E. Communicatie & Kwaliteit 
F. Maatschappelijk draagvlak 



  

 

 

 

Het bestuur werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De bestuurlijke doelen voor de 
periode 2019-2023 zijn vertaald in het voorliggende ondernemingsplan 2019-2023. De school legt 
minimaal eenmaal per jaar verantwoording af aan het bestuur over de voortgang van het schoolplan. 
Het bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

 

De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Uit elke geleding zijn 2 
personen vertegenwoordigd in de MR. De MR heeft zesmaal vergaderd waarbij een gedeelte van de 
vergadering de directeur-bestuurder aanwezig is. De MR maakt jaarlijks haar eigen jaarverslag.  Deze is 
te vinden op onze website. Het samenwerkingsverband heeft een OPR, waarin een afvaardiging namens 
de éénpitter scholen is vertegenwoordigd. 

 

Strategisch partnerschap 

We staan open voor samenwerking met andere partners als het gaat om gezamenlijk vormgeven van 
lokaal onderwijsbeleid en het afstemmen van bestuurlijke zaken. We participeren in: 

-Overleg met de gemeente middels LEA (lokaal educatieve afstemming) 

-Overleg met de gemeente middels OOGO (op overeenstemming gericht overleg) 

-Overleg met éénpitter besturen binnen het Samenwerkingsverband Doetinchem 

-Bestuurszetel in het Samenwerkingsverband Doetinchem 
-Lidmaatschap Personeelscluster Oost Nederland 

-Bestuurder van Onderwijs Coöperatie Gelderland 

 

Organogram schoolorganisatie 

 



  

 

 

 

 

Leerlingaantallen 

 

 Per 1 oktober 2021 2020 2019 2018 

Brinnummer      

04NW00 Dorpsschool Halle 118 117 121 123 

 

Voor de komende jaren houdt Dorpsschool Halle rekening met een continuering van het aantal 
leerlingen. De laatste prognose schetst het volgende beeld op de teldatum: 

- 2022: 122 

- 2023: 123 

- 2024: 125 

- 2025: 126 

 
Het overgrote deel van onze leerlingen komen uit Halle. Echter zien we dat de buitengebieden en 
aangrenzende dorpen ook vaker voor Dorpsschool Halle kiezen vanwege de laagdrempeligheid en 
kleinschaligheid en het unieke karakter van het thematisch onderwijs en een andere manier van 
organiseren van het onderwijs. Daarnaast zien we een kleine toename van gezinnen uit andere delen 
van Nederland. 

 

2. Visie en missie van de Hallsche Schoolvereniging (Dorpsschool Halle) 

De missie van de school is opgenomen in het hernieuwde schoolplan 2019-2023, openbaar beschikbaar 
op www.dorpsschoolhalle.nl. De missie is in de eerste plaats het realiseren van de onderwijskundige 
doelen van het basisonderwijs in een stimulerende schoolomgeving. 

- De Dorpsschool wil een school zijn waar het kind centraal staat. 

- De Dorpsschool wil een school zijn waar leren centraal staat en waar leren plezierig is. 

- De Dorpsschool wil een school zijn waarin verschillen tussen kinderen steeds meer als 
vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor doen en laten.         

- De Dorpsschool is een school die tracht een open communicatie te bevorderen tussen alle 
mensen die betrokken zijn bij de school.     

 

De kinderen worden gestimuleerd om een zo goed mogelijke prestatie te leveren op alle terreinen van 
het leren. Dat het verwerven van kennis daarbij een belangrijke plaats inneemt zal duidelijk zijn, maar 
alle andere gebieden van de menselijke ontwikkeling mogen niet ontbreken. 

 
Zelfstandigheid: zelf besluiten nemen, leerstof verwerken, probleemoplossend denken, samen werken. 
We gaan uit van het principe dat ieder kind uniek is met een eigen aard en een eigen leertempo en een 
leerstrategie. 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


  

 

 
Welbevinden: het leren omgaan met je eigen gevoelens, je thuis voelen op school. De school werkt 
voortdurend aan een eigen pedagogische huisstijl. 

 
Vrijheid: een kritische houding (naar jezelf en anderen toe) voor leerlingen en personeel: durven en 
kunnen reflecteren, durven onderzoeken, voor je mening uitkomen. 

 
Verantwoordelijkheid: zorg voor jezelf, anderen en je omgeving. 
 
Deze uitgangspunten vormen een leidraad voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en 
relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van het financiële en materiële beleid en de kwaliteitszorg 
speelt de missie een rol. 

 

De algemene visie van de school is eveneens opgenomen in het schoolplan: 

"Ons team en de school als geheel stralen een gevoel van “samen zijn” uit, we willen dat de kinderen 
zich op school veilig en vertrouwd voelen, maar tevens een uitdagende leeromgeving ervaren. 
We hebben ons onderwijs zo ingericht dat alle leerlingen in principe een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. Tijdens dit traject stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. 
We houden ons onderwijs op peil en zorgen voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Dat houdt 
in dat we ook veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het bevorderen van 
zelfstandigheid en het omgaan met de wereld om je heen. Om deze uitgangspunten te bewaken 
hanteren we een voortgangsregistratiesysteem en bieden we extra zorg aan die leerlingen die dit nodig 
hebben." 

 

Onze identiteit 

De identiteit van de school is algemeen bijzonder. Er wordt onderwijs gegeven op algemene grondslag. 
De school staat open voor allerlei stromingen. Centraal staat dat zowel ouders als kinderen respect 
opbrengen voor de geloofsovertuiging van een ieder. Zowel onderwijsgevenden als besturen willen dit 
uitdragen. 

Voor de toelating van zorgleerlingen geldt voor de school dat zij op grond van de wetgeving de wettelijke 
opdracht heeft om gedifferentieerd onderwijs te geven en in te spelen op de behoeften van deze 
leerlingen. De aard en de zwaarte van de handicap en feitelijke onmogelijkheden maken het mogelijk 
niet te voldoen aan een plaatsingsverzoek van ouders. Het schoolondersteuningsprofiel geeft aan 
waartoe we in staat zijn. Dit profiel is in 2019-2020 weer bijgesteld. De laatste 5 jaar zijn er geen 
leerlingen verwezen naar andere scholen of vormen van onderwijs. 

Ons onderwijs is erop gericht: 

 Kinderen op te voeden in het besef dat mensen gelijkwaardig zijn. Een goede sfeer bepaalt of 
kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. 

 Kinderen meegeven dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan alleen en dat het belangrijk 
is om kinderen mee te geven hoe we met elkaar omgaan. 

 Een voortdurende optimale ontwikkeling op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied na 
te streven. 

 Een open en veilige sfeer te creëren waarbij eenieder open, belangstellend en betrokken is. 

 Kinderen uit te dagen om te groeien in persoonlijke kwaliteiten, te reflecteren op zichzelf en 
elkaar. 



  

 

 Een doorgaande lijn na te streven waardoor we het maximale uit de ander en onszelf kunnen 
halen. 

Centraal staat het vertrouwen dat we hebben in de kracht en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
kinderen. Er wordt veel tijd geïnvesteerd voor kennisoverdracht en zelfstandigheidsbevordering. 

Ouderbetrokkenheid 

In het belang van de ontwikkeling van de kinderen vinden we samenwerking met ouders belangrijk. Er 
zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk: 

Formeel: ouders makel deel uit van het toezichthoudend bestuur. Het TB hanteert hiervoor een 
profielschets. 

Praktisch: ouders maken deel uit van de oudercommissie die zich inzetten voor ondersteunende 
activiteiten op school en zij beheren de oudercommissie gelden.  

Daarnaast worden ouders veelvuldig uitgenodigd om te assisteren of ondersteunen bij een groot aantal 
activiteiten in de school.   

Kindgericht: ouders en school gaan uit van educatieve samenwerking. Dat betekent dat we samen aan 
de ontwikkeling van het kind kunnen werken.  

 

 

3. Onderwijskundig beleid en kwaliteit 

In het strategisch ondernemingsplan 2019-2023 zijn de doelen van ons beleid weergegeven. Het bestuur 
ziet het als haar taak een beleid te voeren om te komen tot realisatie van de in het plan geformuleerde 
voornemens. Dit houdt in dat het bestuur zorgt voor facilitering, bewaking en eventuele bijsturen op 
het gebied van personeel, materialen, voorzieningen en gebouw. 

 
In onze missie en visie staat dat wij het beste uit elke leerling willen halen, met al hun talenten en 
beperkingen. Dat betekent onderwijs op maat en vraagt van Dorpsschool Halle een goed zorgteam, 
helder en toegankelijk leerlingvolgsysteem en een zorgplan, zodat er waar nodig bijgestuurd kan worden 
door het opstellen en uitvoeren van een individueel plan van aanpak. Ook het nascholingsplan steekt in 
op de kennisverbreding van het team. In het afgelopen schooljaar is er gestart met een teamscholing op 
het gebied van leerkrachtvaardigheden middels het implementeren van het Expliciete Directie Instructie 
model (EDI). Het Edi-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ook 
heeft er een teamscholing in de onderbouw plaatsgevonden op het gebied van werken vanuit leerlijnen. 
Ook de komende jaren zullen we nadrukkelijk investeren in de kwaliteit en professionaliteit, waarbij we 
zullen aansluiten bij de scholingsbehoefte van de leerkracht, passend binnen de doelstelling van de 
organisatie. 

 

Ontwikkelingen van onderwijskundig beleid 

De hoofddoelen waar we aan werken : 

1 Doorgaande lijn groep peuters t/m groep 8  

2 Borging nieuwe rekenmethode 

3 Onderbouwtraject; werken vanuit leerlijnen 

4 Professionalisering personeel 

5 Vermindering van werkdruk 



  

 

6 Werken naar inclusief passend onderwijs vanuit hoofd, handen en hart  

 

Afgeleide doelen hebben betrekking op: 

- De leerkrachtvaardigheden versterken door teamscholing en individuele scholing. 
- Organisatieversterking door goede taakverdeling. 
- Structuur in verbeteren van het onderwijs, samen leren 
- Ondersteuningsroute en Handelingsgericht werken borgen en vroegtijdig, preventief 

inzetten van het ondersteuningsteam. 
- Het maken van trendanalyses om de ontwikkelingen/opbrengsten goed te kunnen volgen; 

leerkrachten vaardig maken in het signaleren, en vooral analyseren van opbrengsten van 
het eigen onderwijs (op school-, groeps- en op individueel niveau). Leerkrachten vaardig 
maken om na de analyse ook tot plan van aanpak te komen (plan-do-check-act). 

- Het formuleren van onderwijsbehoeften en het werken met ontwikkelingsperspectieven en 
eigen leerlijnen. 

- Doorgaande leerlijnen borgen en afstemmen. 

- Doorgaande leerlijn gr 1-2 naar groep 3 optimaliseren. 

 
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken zijn er naast de directeur en intern begeleider 
coördinatoren die tezamen de kwaliteit en het proces en ontwikkeling bewaken, waar nodig bijsturen 
en stimuleren (taalcoördinator, rekencoördinator, gedragscoördinator). 

 

Om de kwaliteit te waarborgen gebruikten we voor het onderwijskundig handelen onze 
borgingsdocumenten. Deze worden cyclisch geëvalueerd d.m.v. klassenbezoeken, collegiale 
consultaties, studiemomenten en aangepast waar nodig. Verschillende enquêtes zijn reeds in gebruik.   

 

Voor wat betreft de externe kwaliteitszorg worden ouders bevraagd met een 
oudertevredenheidspeiling, de leerlingen door de leerlingtevredenheidspeiling en toetst de inspectie de 
kwaliteit. 

 

Opbrengsten en resultaten 

De school maakt voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen gebruik van het 
leerlingvolgsysteem( LVS) van Cito. Daarnaast worden de methode gebonden toetsen in kaart gebracht. 
De administratie hiervan gebeurt met het webbased leerling-administratiesysteem Parnassys. Alle 
leerlingen van groep 8 nemen deel aan de landelijke eindtoets basisonderwijs van IEP. Het merendeel, 
zo niet alle leerlingen stromen uit naar het VO in Doetinchem. 

 
In de Wet Primair Onderwijs (WPO) is opgenomen dat basisscholen het basisschooladvies moeten 
heroverwegen als de uitkomst op de centrale eindtoets hoger is dan het afgegeven schooladvies. Die 
heroverweging kan leiden tot het bijstellen van het basis schooladvies naar boven of het handhaven 
ervan.  

 

We vinden het uitermate belangrijk om het niveau van bereikte leerling resultaten te volgen. 

De opbrengsten moeten tenminste het niveau hebben dat op grond van de leerling populatie mag 
worden verwacht. Door het gebruik van toetsen uit de methode en van landelijk genormeerde toetsen 



  

 

(Cito) beschikken we over betrouwbare gegevens voor wat betreft de leerling resultaten. De uitkomsten 
zijn een belangrijke signaleringsbron bij de leerling zorg en ondersteuning. Het team analyseert de 
opbrengsten op groepsniveau. Daarnaast maken we trendanalyses op schoolniveau. De leerkrachten 
gebruiken de gegevens zoals alternatief leerling-rapport, vaardigheidsgroei  en groepsoverzichten voor 
groepsplannen en afstemming op individuele leerlingen. Trendanalyses geven input voor keuzes m.b.t. 
voor schoolontwikkeling.  

 

Bij de beoordeling van de opbrengsten, in de trendanalyse medio, gaan wij uit van het 
“Beoordelingskader inspectie” waarin het eigenaarschap van de leerkracht, de kennis van en het 
handelen van de medewerkers meer wordt aangesproken. 

 

De indicatoren: 

1.1 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat 
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

1.2 De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de 
schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  Inspectie geeft geen vaste normen meer voor deze 
indicator. 

1.3 De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. 

1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 

1.5 De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. 

1.6 De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de 
verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. 

1.7 De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. 

 

Passend Onderwijs 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken we samen met andere schoolbesturen in het 
Samenwerkingsverband Doetinchem. De schoolondersteuningsplannen zijn in 2020 vernieuwd. Zo ook 
die van ons. Samenwerkingsverband Doetinchem is op dit moment bezig met het nieuwe 
ondersteuningsplan van 2022-2026: “Op weg naar inclusiever onderwijs” De planning is dat dit in april 
2022 zal worden aangeleverd. 

 

Ontwikkelingen in 2021 binnen het Samenwerkingsverband Doetinchem (SWV-Doetinchem) 

- De nadruk ligt op verdere verbetering van de ondersteuning op de scholen en versterking van 
de samenwerking. 

- Datzelfde geldt voor de samenwerking met gemeenten en andere partners. 

- Het versterken van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen die dat nodig hebben is een 
gezamenlijke hoofdtaak van alle betrokken. 

- Er wordt een subsidieaanvraag gedaan vanuit het SWV met betrekking tot meer- en 
hoogbegaafdheid. Deze is toegewezen.  

- Het ondersteuningsplan beschrijft de keuzes die zijn gemaakt voor de planperiode 2018-2022 
van het Samenwerkingsverband Doetinchem. 



  

 

- Het ondersteuningsplan van 2022-2026 wordt uitgewerkt en naar verwachting in april 2022 
aangeleverd. 

  

Naast samenwerking wil dit plan ook de gezamenlijke en eigen ambities verhelderen. Passend onderwijs 
blijft zich namelijk verder ontwikkelen en verbeteren. Het SWV en de dragende schoolbesturen zullen 
zich de komende jaren blijven inzetten om alle leerlingen in het primair onderwijs in de regio 
Doetinchem passend onderwijs te bieden. 

 

Ons SWV kiest ervoor om alle verantwoordelijkheden bij de besturen zelf te leggen. Naast monitoring 
leggen besturen vervolgens tweemaal per jaar verantwoording af aan de directeur van het SWV.  
Daartoe is in september 2014 het eerder genoemde beleid passend onderwijs binnen ons bestuur 
opgesteld. Daarnaast vinden er jaarlijks bestuurlijke visitaties plaats onderling waarin het passend 
onderwijs kritisch wordt bekeken. 

Voor de verdere realisatie van passend onderwijs in 2021 en de daaropvolgende jaren blijft de focus 
gericht op het versterken van de basisondersteuning in het regulier onderwijs. In de kamerbrief van de 
minister is aangegeven dat er een landelijke norm komt voor basisondersteuning. Hierbij zal het SWV 
aansluiten. Hiernaast heeft een bestuurlijke werkgroep kwalitatieve doelstellingen geformuleerd voor 
het SWV. Deze zijn geïmplementeerd. 

Ambitie 1: alle basisscholen realiseren basisondersteuning volgens de actuele eisen die daaraan mogen 
worden gesteld. De huidige formulering en uitwerking van de basisondersteuning blijft worden gebruikt 
tot het moment dat de overheid nadere (wettelijke) eisen stelt. Wanneer dit het geval is: 

· Wordt het toezichtkader aangepast. 

· Worden de inhoud en het format van het SOP aangepast. 

· Worden auditkaders en het verantwoordingskader aangepast. 

 

Expertisedeling 

Op alle niveaus is er veel expertise aanwezig. Deze wordt in de komende planperiode (2022-2026) beter 
beschikbaar gemaakt en benut. 

 

Ambitie 2: de in scholen en bij besturen aanwezige expertise wordt zichtbaar gemaakt en verder benut. 
Dit betekent: 

· Een jaarlijks aanbod op basis van een behoeftepeiling onder scholen. 

· Continuering van netwerken (hoogbegaafdheid, communicatie met ouders). 

· Optimaal benutten van gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers besturen. 

· Uitwisselen van expertise tussen besturen 

· In beeld brengen aanwezige expertise in besturen/scholen en deze communiceren 

· Benutten expertise bestuurders bij de voorbereiding van het beleid van het swv. 

Hoogbegaafdheid (HB). 

De implementatie van het traject HB wordt voortgezet. De subsidie loopt nog door tot en met half 2023, 
daarna doen we het vanuit onze eigen middelen. Er ontstaan mooie vormen van samenwerking en 
mooie initiatieven. Deze worden gecontinueerd. 



  

 

 

Ambitie 3: het beleid in het kader van hoogbegaafdheid wordt gecontinueerd. Dit betekent: 

· De afspraken en activiteiten zoals vermeld in het projectplan dat geleid heeft tot een subsidie tot 2022 
worden gecontinueerd. 

· Op basis van de ervaringen in dit project wordt een plan opgesteld voor de periode tot 2026. 

· Het dekkende netwerk begaafdheid wordt gecontinueerd en waar nodig versterkt (intervisie en 
uitwisseling). 

 

Inspectie 

Algemeen beeld (onderwijsinspectie, november 2019 doorlopend in 2020). 
 
Zowel het bestuur als de directeur van de dorpsschool Halle zijn positief over hetgeen de afgelopen 
periode samen met het team is gerealiseerd. Onder leiding van de voormalig directeur en de nieuwe 
directeur zijn verschillende verbeteracties in gang gezet.  

 

Het team kende op twee plaatsen een wijziging. Zoals aangegeven is de directeur in mei 2019 vervangen. 
Het bestuur heeft in haar zoektocht naar een nieuwe directeur een kandidaat gevonden en deze per mei 
2019 aangesteld. Daarnaast heeft één leerkracht van de school besloten om elders te gaan werken. Op 
1 oktober 2019 zaten er 121 leerlingen op de dorpsschool in Halle.  

Het bestuur geeft aan dat er de afgelopen periode veel is veranderd. Zo merkt het bestuur dat het meer 
zicht heeft op de plannen van directie en team. Deze plannen zijn concreter en zichtbaar in de 
teamkamer. Ook geeft het bestuur aan meer openheid te ervaren binnen het team. Leerkrachten durven 
zich kwetsbaar op te stellen en spreken daarbij de wens uit om bij elkaar in de klas te gaan kijken. Ook 
de analyse van de leerlingresultaten op school, groep, subgroep en individueel niveau zijn verbeterd. 
Het bestuur schrijft dit toe aan het feit dat het team meer betrokken wordt bij de plannen en de 
onderwijskwaliteit in brede zin.  

 

De herstelopdracht van oktober 2018 richtte zich op de standaard kwaliteitszorg (KA1). Met name het 
planmatig, cyclisch en doelgericht werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit was een punt 
van aandacht. De school werkt nu met een systematiek waarin eerst mogelijke ontwikkelpunten zijn 
geïnventariseerd. Daarbij heeft het bestuur en de directie gewerkt met tevredenheidsonderzoeken en 
gesprekken gevoerd met het team. Vervolgens is er gekeken waar de prioriteiten lagen en zijn er voor 
het lopende schooljaar drie thema's gekozen om aan te werken. Deze drie thema's zijn visueel gemaakt 
in de teamkamer. Hierdoor is duidelijk hoever een element gevorderd is en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Vanuit het gesprek maken we op dat de eerste ontwikkelingen zichtbaar zijn in de 
klassen.  

 

Ten slotte hebben we gesproken over de ambities van zowel het bestuur als de directie. Het thematisch 
en geïntegreerd werken vanuit doelen is daarbij een kernelement. Daarbij hoopt de directie samen met 
het team te kijken naar het effect van het eigen handelen op het leren van de leerlingen. Het bestuur 
verwacht dat er tegen 2023 een andersoortige bestuursstructuur zal bestaan waarin voor iedereen 
helder is waar taken en verantwoordelijkheden liggen.  

 



  

 

Wij constateren op basis van dit gesprek dat er veel verbeteringen in gang zijn gezet en we zijn hierover 
positief. Er lijkt voldoende vooruitgang te zijn in zowel 2019, als 2020 & 2021 ondanks de coronacrisis 
waardoor borging van schoolontwikkeling niet op elk moment mogelijk was. 

 

Verantwoording middelen Samenwerkingsverband 

De inzet is altijd gericht op directe ondersteuning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Wij 
hebben hiervoor 0,7 wtf ingezet voor het realiseren van ambulante uren van de intern begeleider. 
Daarnaast is er geld ingezet voor extra ondersteuning van leerlingen door externe begeleiders. De inzet 
bestaat uit het begeleiden van onder meer leerlingen voor wat betreft lees-taal-reken achterstanden, 
begeleiden van leerkrachten, het schrijven van plannen van aanpak en OPP en ter ondersteuning van de 
leerkracht in de groep. 

Verwijzing naar Speciaal (Basis) Onderwijs 

 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

SBO 0 0 0 

 

De laatste 6 jaar zijn er geen leerlingen verwezen naar een andere type onderwijs buiten het regulier 
basisonderwijs. Dorpsschool Halle biedt vooralsnog inclusief passend onderwijs aan. 

 

Klachtenregeling 

Klachten worden volgens de vastgestelde klachtenregeling behandeld. Het bestuur is aangesloten bij de 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de organisatie Onderwijsgeschillen. Als er al klachten zijn 
dan worden deze in onderling overleg tussen ouders, leerlingen en personeel en schoolleiding op een 
juiste wijze afgehandeld. Indien dit echter, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, kan een beroep 
worden gedaan op de klachtenregeling volgens de procedure, beschreven in de schoolgids. 

Daarnaast heeft de school een vertrouwenspersoon. Deze fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt 
voor leerlingen, ouders en teamleden. De contactpersoon kan, indien gewenst, doorverwijzen naar de 
externe vertrouwenspersoon van de klachtencommissie.  

 

Veiligheid 

Een goed schoolklimaat, een plek waar leerlingen zich veilig voelen in een verzorgde omgeving, dat is 
wat we willen voor onze leerlingen, medewerkers en ouders. Voor het bewaken van een goede sfeer 
werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in het tegengaan van pesten. 
Hiervoor maken we gebruik van de methodiek Rots & Water, de ZIEN-vragenlijst. Tweemaal per jaar 
wordt er een veiligheidsmonitor uitgezet. Deze resultaten worden besproken met leerkrachten, MR en 
toezichthoudend bestuur. Daarna gedeeld met ouders en inspectie. 

 

4.Personeel en organisatie 

Competente en betrokken medewerkers maken het onderwijs en bepalen in hoge mate de kwaliteit van 
het onderwijs. Het personeelsbeleid is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen, afspraken die middels 
de cao zijn gemaakt en op de strategische doelen en het ondernemingsplan. 

 

Mobiliteit medewerkers 



  

 

Door het lidmaatschap van PON kunnen medewerkers ervoor kiezen om een aantal jaren in de vaste 
pool te gaan werken. PON stimuleert medewerkers van de aangesloten scholen te mobiliseren.  Doordat 
het lerarentekort steeds grotere vormen aanneemt is het beleid binnen het PON steeds meer gericht op 
het vasthouden en werven van competentie leerkrachten. 

Personeelssterkte 

In 2021 heeft de Hallsche Schoolvereniging gewerkt met 17 medewerkers met een totaal van 
werktijdfactor 10,5. 

Twee medewerkers hebben afscheid genomen, waarvan beide medewerkers uit eigen beweging om een 
start te maken met een eigen onderneming. 

Twee medewerkers hebben gebruik gemaakt van ouderschapsverlof, één medewerker maakte gebruik 
van duurzame inzetbaarheid. 

Twee medewerkers hebben gewerkt in de invalpool van PON-primair. 

 

 Functieverdeling 

Directeur-bestuurder 1 

Interne-begeleider 1 

Leerkrachten 10 

Ondersteunend 5 

 

Stand van zaken functiemix en functiedifferentiatie 

Een goede mix is onderdeel van het beleid van het bestuur. Door in te zetten op professioneel 
personeelsbeleid, creëren we een divers lerarenteam waar ons onderwijstalent zich kan blijven 
ontwikkelen. Zo zorgen we dat we ook als éénpitter aantrekkelijk blijven. Binnen Dorpsschool Halle 
bestaat de volgende functiemix: 

 

School Aantal medewerkers 

Schaal L10 6 

Schaal L11 4 

Schaal L12 0 

Schaal D12 1 

 

 

De totale inzet aan formatie is op peildatum 1 oktober 2021:   10,5321 

 

In 2021 hebben we gewerkt met 6 groepen. Dit is een bewuste keuze geweest door het bestuur. Voor 
het aankomende schooljaren 2022-2023 blijven dit 6 groepen. Dorpsschool Halle werkt met 
leerkrachten die volledige dagen werken, maar ook leerkrachten die halve dagen werken tussen 9.00-
13.00 uur. Door de inzet van medewerkers die halve dagen werken, kunnen alle combigroepen vier 
ochtneden gesplitst worden in kleinere groepen die elk les krijgen van een medewerker met een 
lesbevoegdheid. Daarmee geeft Dorpsschool Halle les aan groepen tussen 10 en 14 leerlingen maximaal. 



  

 

Groepen die groter dan 14 leerlingen hebben, worden ondersteund door 
onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners. 

Hiermee formeren we volgens de begroting en maken we gebruik van de gelden van het Nationaal Plan 
Onderwijs (NPO-gelden), Corona-achterstandensubsidie en de subsidie Extra Handen in de Klas (EHK) en 
onderwijsachterstandensubsidie. 

 

In het jaar 2021 zijn er op Dorpsschool Halle vanaf augustus in totaal 9 leerkrachten, 1 intern begeleider 
en 1 directeur in vast verband werkzaam. Aanvullingen daarop zijn dat: 

- Twee leerkrachten maken gebruik van ouderschapsverlof. 
- Eén medewerker maakt gebruik van de uitgebreide vorm van duurzame inzetbaarheid 

(voorheen BAPO). 
- Extra begeleiding wordt gegeven door een  ex- leerkracht op vrijwillige basis. 
- Vanaf augustus 2021 is er gekozen voor de extra inzet van personeel vanuit de NPO gelden; één 

leerkracht met een jaarcontract, twee onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner. 
- De directie is volledig ambulant voor directie- en bestuurlijke taken en management met een 

wtf van 0,8. 
- De intern begeleider heeft 3,5 dag ambulante tijd voor IB taken (WTF 0,7) verminderd met de 

uren vanuit de duurzame inzetbaarheid. 
- De tuinman, klusjesman en de administratief medewerkster werken op vrijwillige basis met een 

maximale vrijwilligersvergoeding. 

 

Jubileum / afscheid 

Dit jaar kent Dorpsschool Halle geen officieel jubileum en/of afscheid, maar wel een medewerker die 
12,5 jaar in dienst is.  

 

Personeelsbeleid 

Het omgaan met menselijk kapitaal vraagt om een professionele benadering en een goed integraal 
personeelsbeleid. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

 De leerkracht is een professional. In een lerende organisatie verwachten wij dat een 
professional zijn verantwoordelijkheid neemt, actuele ontwikkelingen volgt en bereid is zich 
daarin te verdiepen en er (binnen kaders) mee te experimenteren. Daarnaast neemt een 
professional het op zich om zijn handelen in overeenstemming te brengen/houden met de 
koers van de school. 

 Breed inzetbaar is een vereiste. 

 In onze lerende organisatie zijn leerkrachten teamplayers. Dit betekent niet dat wij streven naar 
eenvormigheid, maar juist naar een team dat kan groeien door veelkleurigheid. De vraag ‘Wat 
voeg je toe?’ in plaats van ‘Waar wijk je af?’. 

 Leerkracht zijn is een veeleisend beroep. In ons human resources management hebben we ook 
aandacht voor verzuimpreventie en veerkracht van onze mensen. Naast de formele 
gesprekscyclus heeft de directeur ook een grote rol bij informele aandacht voor het werk op de 
vloer.  

 De formele gesprekscyclus kent belangrijke, gemarkeerde momenten om te reflecteren op de 
beroepspraktijk. Naast werkplezier en taakuitvoering zijn ook ontwikkelkansen en scholing 
belangrijke gespreksonderwerpen. 



  

 

 Reflectie op de onderwijspraktijk vindt niet alleen plaats in een-op-een gesprekken met de 
directeur, maar juist ook in bouwvergaderingen en teamgesprekken. Samen werken om ons 
onderwijs beter te maken en onze (organisatie-)doelen zo goed mogelijk na te streven. 

Dit laat zich vertalen in de volgende doelen: 

 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die 
zekerheid biedt en perspectief biedt. Hierbij aansluitend: voor een juiste inzet van de diverse 
werktijdfactoren gebruiken wij ‘het goede gesprek’ op basis van het werkverdelingsplan. Hierin 
wordt voor iedereen duidelijk hoe de WTF ingezet wordt waarin lestaken, taakverdelingen, 
scholing, etc. in gezamenlijkheid wordt besloten. In 2021 heeft het team van dorpsschool Halle 
unaniem ervoor gekozen om niet alle uren vast te leggen in een systeem. Het team heeft alle 
tijd geïnvesteerd in de leerlingen en het aanbieden van goed onderwijs. 

 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat, waarin het personeel tot 
zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar het samenwerken bevorderd wordt.  

 Gezamenlijk werken aan de kwaliteit van de arbeid, c.q. de schoolontwikkeling. 

 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de 
school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en het uitvoeren van de doelstellingen 
van ‘Passend onderwijs’. 

 De school maakt gebruikt van individuele bekwaamheden van leerkrachten om er als geheel 
beter van te worden. Daarbij is aandacht voor van en met elkaar leren. 

 Onze missie/visie, ons gezamenlijke schoolconcept geeft richting aan de te ondernemen 
activiteiten. 

 

Jaarlijks worden (cyclisch) functioneringsgesprekken gevoerd. Het personeelsbeleidsplan geeft de cyclus 
van gesprekken binnen onze school weer.  

 

Eigen Risico Drager (ERD) 

Vanaf januari 2018  is Dorpsschool Halle eigenrisicodrager (ERD via AON). 

Gezien de ontwikkelingen; vanaf januari ERD, de WWZ en de doorgaande krimp in de regio kunnen wij 
echter niet gestaag blijven interen op onze buffer. In de meerjarenbegroting wordt gemiddeld genomen 
begroot op een sluitende begroting. 

 

Er wordt bij het opstellen van de begroting steeds voldoende budget gereserveerd om eventuele 
uitkeringen bij ontslag te kunnen bekostigen. Ook is er rekening gehouden met de 
zwangerschapsverloven en onkosten voor de ouderschapsverloven. De solvabiliteit van de school, het 
eigen vermogen en reserves zijn dermate positief, dat de school er financieel erg goed voorstaat. 

 

Ontslag 

In deze tijd met een lerarentekort zal eerder een tekort aan leerkrachten aan de orde zijn, dan over te 
moeten gaan naar gedwongen ontslagen. Het lerarentekort heeft op Dorpsschool Halle nog niet zo’n 
grote impact, maar begint wel steeds dichterbij te komen. Om ons heen horen we dat het andere 
scholen moeite kost om de formatie rond te krijgen. Dorpsschool Halle anticipeert hierop door het 
onderwijs op een volledig andere manier te organiseren. Door deze wijze van organiseren lijkt het dat 
er voor nu en de aankomende jaren geen tekorten zijn in personeel op de school. 

Het opvangen van vervangingen bij ziektes wordt wel lastiger en daarvoor dienen creatieve constructies 
bedacht te worden. Gedwongen ontslagen zijn niet naar verwachting en het bestuur tracht gedwongen 



  

 

ontslag ook zoveel mogelijk te voorkomen. Door een schil aan tijdelijke aanstellingen wordt gedwongen 
ontslag voorkomen. Het éénpitterschap geeft ons de mogelijkheid om aanstellingen in eigen hand te 
houden en niet voor andere duurdere constructen te kiezen.  

We zijn aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON) waar mobiliteit en boventalligheid 
afgedicht is. We kunnen bij boventalligheid personeelsleden onderbrengen bij PON. De praktijk wijst uit 
dat regelmatige verandering van werkomgeving een verfrissende invloed heeft op werkplezier en 
betrokkenheid. Als neveneffect zal mobiliteit als gevolg van formatieve fricties als minder belastend 
ervaren worden.  

Wachtgelden 

In het jaar 2021 hebben wij hier geen gebruik van gemaakt in de vorm van bijvoorbeeld een 
vaststellingsovereenkomst.  

 

Verantwoording werkdrukgelden 

Op Dorpsschool Halle is tijdens een aantal momenten met iedereen het gesprek gevoerd over de 
werkdruk die wordt ervaren en de oplossingen die zij zelf hiervoor hebben. Tijdens deze bijeenkomsten 
is besproken welke maatregelen genomen moeten worden om de werkdruk te verminderen. Op basis 
van deze gesprekken is een plan opgesteld door de directeur-bestuurder voor de inzet van de extra 
werkdrukmiddelen in 2021-2022. Dit bestedingsplan is voorgelegd aan de personeelsgeleding van de 
MR. De PMR van de wordt na afloop van het schooljaar door de directeur-bestuurder geïnformeerd over 
de besteding van de extra werkdrukmiddelen in het voorgaande schooljaar. 

Dorpsschool Halle had voor het schooljaar 2020-2021 de beschikking over ongeveer €25.000. Deze 
middelen zijn in zijn geheel ingezet aan de extra formatie van (vak)leerkrachten. Daarnaast de inzet van 
ondersteunend personeel. De verwachting is dat deze inzet zal leiden tot verlaging van de werkdruk en 
verhoging van opbrengsten. Naast financiële oplossingen heeft het team ook gekeken naar andere 
oplossingen; hoe creëren we meer tijd om de juiste dingen te doen, zodat iedereen zijn persoonlijke 
werkdruk kan wegnemen. Werkdruk is persoonlijk dus voor iedereen anders.  

Bestedingscategorie Besteed bedrag (kalenderjaar) Eventuele toelichting 
Personeel € 25.000 In afstemming met het team 
Materieel geen   
Professionalisering geen   
Overige geen   

  
  
Scholingstraject 

In 2021 is op Dorpsschool Halle wederom nadrukkelijk geïnvesteerd in de professionalisering van de 
leerkrachten. Er is ingezet op expliciete directe instructie (EDI), vanuit taalbeleid het versterken van 
woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen. Daarnaast heeft de focus gelegen op het oriënteren 
op een nieuwe methode voor rekenen, passend bij de visie van de school. 

 

Schoolleidersregister 

Het schoolleidersregister PO is door de cao-partijen in het primair onderwijs opgericht om het vak 
schoolleider te versterken en hen te faciliteren om verder te professionaliseren. Met een afgeronde 
schoolleidersopleiding kunnen schoolleiders zich registreren als Register Schoolleider (RDO). De 
directeur-bestuurder is ingeschreven in het RDO. 

Normjaartaak 



  

 

De school maakt gebruik van de uitgangspunten van het werkverdelingsplan. Er wordt gewerkt met het 
overlegmodel. De opslag voor de lesgevende taken staat op 55%. Hierin zit het voor- en nakijkwerk en 
de vergaderingen/teamscholingen. Alle andere taken worden apart opgevoerd bij de schooltaken. 
Jaarlijks worden de overige taken die in het schoolprogramma zitten, verdeeld volgens een keuze en 
onderling overleg. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige taakverdeling en medewerkers voeren hun 
taken conform de gemaakte afspraken uit. 

 

5. Huisvesting, gebouwen en materieel 

Het gebouw van Dorpsschool Halle verkeerd op dit moment in goede conditie. Wel is het bestuur bezig 
om de mogelijkheden van verduurzaming en profilering te onderzoeken. Er is in de gemeente 
Bronckhorst een integraal huisvestingsplan opgesteld (IHP) 2021-2035. In de eerste fase van het IHP 
(2021-2024) staat Dorpsschool Halle, samen met de scholen in Zelhem, om als eerste aangepakt te 
worden. Dorpsschool Halle werkt, samen met gemeente Bronckhorst en een ingehuurde 
procesbegeleider, aan een haalbaarheidsonderzoek om te bekijken wat er nodig is om duurzaam, 
kwalitatief en toekomstbestendige onderwijs te waarborgen in het dorp Halle. De varianten renovatie 
en nieuwbouw worden in kaart gebracht. De stip op de horizon is om op 01-09-2024 de deuren te 
openen van een ‘gerenoveerde of nieuwe’  school. 

 

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 

In het laatste MOP is een algemeen overzicht van gepland onderhoud en de mate van 
bevindingen/condities van het pand te vinden. In de meerjarenbegroting wordt elk jaar een bedrag 
gedoteerd, gebaseerd op de gemiddelde kosten. Het gebouw van Dorpsschool Halle verkeerd in goede 
staat m.b.t. tot het onderhoud. 

 

Onderhoud 

Er wordt jaarlijks onderhoud gepleegd zoals het onderhoud van de verwarmingsinstallatie, de keuring 
van de speeltoestellen, brandmeldinstallaties, brandblussers, etc.  

 

Huur en medegebruik 

In het schoolgebouw zit een peuteropvang, een voorschoolse- en naschoolse opvang. Daarnaast maken 
enkele groepen vanuit het verenigingsleven gebruik van ruimtes in school op vrijwillige basis. 

De school maakt vele uren gebruik van de sporthal in het dorp voor bewegingsonderwijs, naschoolse 
sport en lessen rondom de sociaal-emotionele vorming Rots & Water. 

 

 

6. Financiën 

Het financiële beleid wordt gebaseerd op de beschikbare middelen die op basis van de richtlijnen van 
het ministerie van OCW worden uitgekeerd. Sinds geruime tijd worden middelen voor het Personeels- 
en arbeidsmarktbeleid toegekend aan de school. Jaarlijks maakt de school hiervoor (meerjaren) 
begroting.  Aan de hand van deze begroting maakt het bestuur haar beleid. Overschotten en tekorten 
op de exploitatie worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de bestemmingsreserve. 

Er is een investeringsbegroting gemaakt voor gebouwonderhoud (gebaseerd op een 
MeerJarenOnderhoudsPlan), leermiddelen, meubilair en ICT. De Cabo verricht de betalingen en 



  

 

verwerkt de financiële administratie van de school, verzorgt de loonadministratie en stelt de 
jaarrekening op. Het financiële beleid en de begroting worden jaarlijks vastgesteld in goed overleg met 
het toezichthoudend bestuur, directie en medezeggenschapsraad. Het kosten/baten overzicht is terug 
te vinden in de jaarrekening. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. 

- De (meerjaren)begroting wordt jaarlijks besproken en vastgesteld met het bestuur, de directie 
en leden van de personeelsgeleding van de MR. 

- Eind 2020 is de meerjarenbegroting 2021-2024 besproken binnen de MR.  
- Inkoopbeleid: Het bestuur is op de hoogte van de verplichting om i.v.m. de (inter)nationale 

aanbestedingswet het inkoopbeleid volgens deze regelgeving vast te stellen. 

 

Het financiële beleid 

Goed financieel beleid kent twee belangrijke pijlers: structureel risicomanagement en het borgen van 
financiële continuïteit. Er wordt gestuurd op een evenwichtige exploitatie. Het eigen vermogen zit op 
een hoog niveau om zo de kwetsbaarheden van de het éénpitterschap, de exploitatietekorten en risico’s 
op te kunnen vangen, rekening houdende met de verplichtingen op korte termijn. 

 

Beleggen en belenen 

De Hallsche Schoolvereniging voldoet aan de verslaggevingsvereisten uit art. 10 van de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 zoals beschreven in het treasurystatuut van 15 mei 2017. 

 

Wet normering Topinkomens (WNT) verantwoording 

Voor het jaar 2022 zijn we volgende de bezoldigingsmatrix ter bepaling van de klasseindeling voor de 
WNT ingedeeld in Klasse A met een bezoldigingsmaximum van 124.000 euro. Het totaal aan 
comlexiteitspunten is: 4 

 

Vermelding topfunctionaris en toezichthouders 

In dit jaarverslag is melding gemaakt van de bezoldiging van de directeur-bestuurder in 
dienstbetrekking. De beloning is conform de schaalindeling van een directeur-bestuurder van een 
éénpitter basisschool. De toezichthouders ontvangen geen beloning voor hun functie en 
werkzaamheden. 

 

Solvabiliteit als ondergrens 

Het toetsingskader reikt in het kader van het vermogensbeheer ook een ondergrens aan. Deze wordt in 
het toetsingskader, conform de werkwijze van de inspectie, gesteld op een solvabiliteit van minimaal 
0,30. Naast de kengetallen voor het vermogensbeheer, gaat het toetsingskader ook in op kengetallen 
en signaleringsgrenzen die samenhangen met het budgetbeheer en andere financiële en exploitatie-
kengetallen. Hiermee worden in feite verschillende ‘thermometers’ in de organisatie gestoken, om de 
financiële gezondheid van de organisatie te monitoren. Gezien onze kengetallen, kunnen we spreken 
van een bijzonder gezonder financiële situatie en zijn er voldoende middelen om tegenslagen op te 
vangen. 

  



  

 

Continuiteitsparagraaf 

COVID-19 gebeurtenis na balansdatum 

Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid 
wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de 
verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het effect op de instelling en de vraag of dit op termijn 
kan leiden tot continuïteitsproblemen is nog onduidelijk maar het lijkt er op dat de vooruitzichten 
positief zijn. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit 
kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
instelling.  

Continuïteitsparagraaf 33957     

      

Personele bezetting in FTE 2021 2022 2023 2024  

Management/directie 0,80 0,80 0,80 0,80  

Onderwijzend personeel 2,44 2,90 2,61 2,20  

Wetenschappelijk personeel      

Overige medewerkers 7,52 6,73 5,94 5,65  

      

Totaal aantal begrote fte's 10,35     

      

 1-10-2020 1-10-2021 1-2-2022 1-2-2023  

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 117 118 122 123  

      

 1-2-2024     

 125     

      

Balans 2021 2022 2023 2024  

ACTIVA      

    Vaste activa      

          Immateriële vaste activa      

          Materiële vaste activa 65.727 57.996 49.808 35.560  

          Financiële vaste activa      

    Totaal vaste activa 65.727 57.996 49.808 35.560  

    Vlottende activa      

          Voorraden      

          Vorderingen 48.305 12.477 12.477 12.477  

          Effecten      

          Liquide middelen 485.427 456.970 497.881 547.193  

    Totaal Vlottende activa 533.732 469.447 510.358 559.670  

TOTAAL ACTIVA 599.458 527.443 560.166 595.230  

      

PASSIVA      

    Eigen vermogen      

          Algemene Reserve 362.127 307.969 358.518 411.408  

          Bestemmingsreserve publiek      

          Bestemmingsreserve privaat      

          Bestemmingsfonds publiek      

          Bestemmingsfonds privaat      



  

 

    Totaal Eigen vermogen 362.128 307.969 358.518 411.408  

    Voorzieningen 135.900 118.074 100.248 82.422  

    Langlopende schulden 0 0 0 0  

    Kortlopende schulden 101.431 101.400 101.400 101.400  

TOTAAL PASSIVA 599.458 527.443 560.166 595.230  

      

      

Staat/Raming baten en lasten 2021 2022 2023 2024  

      

BATEN      

  Rijksbijdrage 896.892 855.822 861.507 818.144  

  Overige overheidsbijdragen en subsidies 9.960 9.900 9.900 9.900  

  Overige baten 55.625 37.300 35.300 35.300  

  College-, cursus- en examengelden      

  Baten werk in opdracht van derden      

TOTAAL BATEN 962.478 903.022 906.707 863.344  

      

LASTEN      

  Personeelslasten 773.220 793.349 703.169 659.306  

  Afschrijvingen 18.736 17.731 16.188 14.248  

  Huisvestingslasten 47.370 66.000 56.000 56.000  

  Overige lasten 81.132 79.900 80.600 80.700  

TOTAAL LASTEN 920.459 956.980 855.957 810.254  

Saldo Baten en Lasten 42.020 -53.958 50.750 53.089  

Saldo financiële bedrijfsvoering -867 -200 -200 -200  

Saldo buitengewone baten en lasten      

TOTAAL RESULTAAT 41.152 -54.158 50.549 52.890  

Incidentele baten en lasten      

      
 

Nationaal Programma Onderwijs 

Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de Hallsche Schoolvereniging een bedrag uitgekeerd gekregen van 
€ 83.000 euro in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 

We hebben de impact van corona  in beeld gebracht door de beschikbare gegevens (toetsresultaten, 
SEOlijsten, gesprekken en observaties) te inventariseren en te analyseren. We hebben in beeld gebracht 
waar de behoeften van de school ligt door de conclusies te bespreken en te delen met het team, de 
medezeggenschapsraad en de ouders. Aan de hand van deze gegevens hebben we samen met het team 
en (P)MR een plan gemaakt betreffende de inzet van de middelen. Samengevat is er gekozen voor 
kleinere klassen, meer inzet van extra handen in de klassen, individuele training van leerkrachten naast 
de teamtraining. Er is een plan gemaakt voor een structureel aanbod op het gebied van sociaal-
emotionele ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op dit gebied. Het 
bestuur heeft echter al preventief de reserves aangesproken om dit te realiseren. Deze gelden worden 
in zijn geheel ingezet en verdeeld over de jaren zodat er een blijvende groei en ontwikkeling plaats kan 
vinden binnen onze school. De volledige uitleg en inzet van de NPO-gelden staat algemeen toegankelijke 
op de website van Dorpsschool Halle, www.dorpsschoolhalle.nl gebasseerd op de vereiste schoolscan. 

De NPO-gelden zijn ingezet en opgelost met eigen personeel. Er is 0% financiën ingezet door personeel, 
niet in loondienst. 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/


  

 

https://www.dorpsschoolhalle.nl/wp-content/uploads/2021/09/Formatie-en-thematisch-werken-2021-
2022-2022-2023.pdf)   

 
We zien dat zowel de teamleden als de leerlingen alle kansen hebben en krijgen om het beste uit zichzelf 
te halen. Het team ervaart een stuk minder werkdruk en de leerlingen krijgen alle kansen om het beste 
uit zichzelf te halen. De eerste resultaten zijn voldoende. De eventuele actiepunten nemen we mee in 
ons strategisch ondernemingsplan van 2019-2023 Vanaf de start van 2019 zien we een stijgende lijn in 
resultaten en bieden tegelijkertijd inclusief passend onderwijs aan. 

 

Subsidies 

In augustus 2021 hebben we een subsidieaanvraag impuls en innovatie bewegingsonderwijs gedaan. De 
rest wordt verdeeld over de volgende jaren. Hiervan hebben wij een plan kunnen opstellen m.b.t. het 
zwemonderwijs en het zorgdragen voor voldoende beweeguren. Er is een procesbegeleider aangesteld 
van deze subsidie om alles wat beweegt en leeft in de gemeenschap in kaart te brengen om beweging 
te stimuleren. Dorpsschool Halle heeft in 2021 hiervoor een bedrag ontvangen van €5208,00.  

Daarnaast heeft Dorpsschool Halle  €10.800 subsidie ontvangen voor inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021, tijdvak 2. Er zijn leerkrachten en 
onderwijsassistenten ingezet om de ontwikkeling op het gebied van taal/lezen een impuls te geven voor 
ten minste 12 risicoleerlingen. 

 

Dorpsschool Halle heeft de subsidie extra hulp voor de klas (EHK) toegekend gekregen van €16900,00 
verdeeld in twee tijdvakken, met elk een bedrag van €8470,00. Deze gelden zijn ingezet door gebruik te 
maken van extra inzet van leerkrachten in samenwerking met het PON (Personeelscluster Oost 
Nederland). 

 

De subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar is toegekend voor één medewerker voor 
een bedrag van €2083,00 voor 2021. 

 

Voor de aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid is in 2021 €522,15 subsidie ontvangen. 
Deze bekostiging is besteed aan loonkosten OOP t.b.v. leerlingbegeleiding in verschillende groepen. 

 
Conclusie  

Het financiële beleid wordt gebaseerd op de beschikbare middelen die op basis van de richtlijnen van 
het ministerie van OCW worden uitgekeerd.  

Sinds meerdere jaren worden middelen voor het Personeels- en arbeidsmarktbeleid toegekend aan de 
school. Jaarlijks maakt de school hiervoor een bestedingsoverzicht. Eventuele overgebleven gelden 
worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

Er is een investeringsbegroting gemaakt voor gebouwonderhoud (gebaseerd op een 
MeerJarenOnderhoudsPlan), leermiddelen, meubilair en ICT.  

Het Cabo verzorgt de gehele financiële administratie van de school en bereidt de opstelling van de 
jaarrekening voor. Het financiële beleid en de begroting worden jaarlijks vastgesteld in goed overleg met 
het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging, directie en medezeggenschapsraad. Het kosten/baten 
overzicht is terug te vinden in de jaarrekening. 

https://www.dorpsschoolhalle.nl/wp-content/uploads/2021/09/Formatie-en-thematisch-werken-2021-2022-2022-2023.pdf
https://www.dorpsschoolhalle.nl/wp-content/uploads/2021/09/Formatie-en-thematisch-werken-2021-2022-2022-2023.pdf


  

 

 

Toelichting meerjaren exploitatie 

Onder invloed van een kleine toename van het aantal leerlingen zal de rijks bekostiging in de 
aankomende jaren enigszins toenemen. Uiteraard volgt de Vereniging de maatschappelijke 
ontwikkelingen (krimp, gewijzigde kosten Passend Onderwijs, nieuwe CAO, veel aandacht voor 
werkdruk docenten en het leerkrachten tekort) en anticipeert ze hierop door proactief beleid.  

 

Ook voor de komende jaren wordt het hoge niveau qua solvabiliteit en weerstandsvermogen 
vastgehouden.  

 

Zoals in de richtlijnen van het nieuwe treasurybeleid beschreven, is vooral het beheersen van financiële 
posities en de aan deze posities en stromen verbonden kosten en risico’s van belang. Het treasurybeleid 
is vastgelegd in het treasurystatuut. De liquide middelen worden daaruit voortvloeiend tegen minimale 
risico’s beheerd. 

 

Toelichting op de reserve 

De reserve is tot stand gekomen in de afgelopen jaren door zorgvuldig bestuur en veel zelfwerkzaamheid 
binnen het bestuur (onbezoldigd) door ouders die daaraan op grote schaal belangeloos hun 
medewerking verleenden. Verder is het team van docenten erg betrokken, daardoor is er een laag 
ziekteverzuim en is veel vervanging intern opgelost. Hierdoor is veel bespaard. 

Door lumpsum, code goed bestuur, ERD en de WWZ komen steeds meer taken onder directe 
verantwoordelijkheid van het bestuur. De verantwoordelijkheden en risico’s worden door deze wijziging 
groter en kunnen van invloed zijn op onze organisatie. De continuïteit van de school komt hierdoor niet 
direct in gevaar.  

Door deze maatschappelijke ontwikkelingen zullen we onze meerjarenperspectieven voor de toekomst 
expliciet moeten uitwerken.  

Het spreekt voor zich dat we daarop zullen anticiperen. We hebben daarvoor de nodige ruimte 
gecreëerd, (boven formatief geïnvesteerd) om daar op gepaste en verantwoorde wijze mee om te gaan.  

 

De reserves die de Stichting heeft zijn in de toekomst benodigd om de volgende risico’s te kunnen 
dragen, zie ook het risicoprofiel, welke is opgesteld door het Cabo. 

- Bezuinigingen opgelegd door ministerie van OC&W 
- Extra groot onderhoud c.q. investeringen aan het huidige schoolgebouw i.c.m. renovatie of 

nieuwbouw 
- Kwalitatief goed onderwijs 
- Personele kosten 

De toezichthouders houden expliciet toezicht op de begroting, meerjarenbegrotingen, de 
managementrapportages, de exploitatieoverzichten, de jaarverslagen, de bankrelatie en overige 
financiële aangelegenheden. Daarmee is het financiële toezicht geborgd.  

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat. In 2022 zullen we een negatief resultaat behalen, 
maar dit is meegenomen in de meerjarenbegroting waarin de school tot sluitende begrotingen komt. 

 



  

 

De interne risicobeheersing is vormgegeven in samenspraak met de directeur/bestuurder. Middels 
frequent overleg wordt de voortgang van zowel de financiële, de operationele als de didactische  gang 
van zaken gemonitord. Dit gebeurt middels een verantwoording door de directeur/bestuurder, waarbij 
de toezichthouders de validiteit hiervan middels vragen en discussie toetst. 

 
Financiële risico’s worden beheerd doordat de penningmeester maandelijks de rapportages vanuit het 
CABO ontvangt en inzicht heeft in de resultaten. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de 
accountant. 

 

Toelichting op de vermogenspositie/belangrijke risico’s 

De meerjarenbalans laat ondanks het negatieve resultaat een rustig beeld te zien. We beschikken over 
een aanzienlijk normatief eigen vermogen. Als bestuur hebben we besloten om de aankomende 2 jaren 
te investeren in extra personeel zodat kleinere groepen kunnen worden geformeerd waardoor er nog 
beter kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven. Zie ook de meerjarenbegroting hiervoor. 
Hierdoor zijn we nog beter in staat om passend onderwijs te bieden. 

Op de langere termijn blijft de vermogenspositie goed, omdat de meerjarenbegroting sluitend is. 

 

Aanwezigheid en werking van interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De belangrijkste financiële planningsinstrumenten zijn de meerjarenbegroting (kalenderjaren) en het 
formatieplan (schooljaren). Het formatieplan geeft de verwachte personele baten en lasten voor de 
komende vier jaar weer. De belangrijkste controle-instrumenten waren in 2021 de financiële 
rapportages, de personeelsrapportages en de jaarrekening, welke besproken zijn in het bestuur en waar 
nodig in de MR. 

Toelichting over interne beheersing en horizontale verwerking 

De directeur/bestuurder voert 4-6  keer per jaar intern overleg met de MR en legt verantwoording af 
over het voorgenomen beleid en de daarbij behorende investeringen middels de meerjarenbegroting. 
Daarnaast wordt er gestreefd naar een transparante open overlegstructuur waar de MR de gelegenheid 
heeft en neemt om mee te denken en te beslissen over het beleid vanuit instemmings- en adviesrecht. 
Er is regelmatig contact met andere schoolbesturen (éénpitters zowel als grotere besturen), er is contact 
met de gemeente en worden ouders frequent gevraagd om hun mening. 

 

Toekomstvisie   M.b.t. beleidsvoornemens:  

Op verschillende beleidsvelden zijn beleidsvoornemens geformuleerd. In schooljaar 2021-2022 bouwen 
we verder vanuit het schoolondernemingsplan welke afgelopen schooljaar is vastgesteld.  In het 
aankomend schooljaar zal de verdere uitwerking hiervan vanuit het SOP zichtbaar worden.  

De voortgang en/of realisatie van deze keuzes in 2021: 

 De school is voortdurend in ontwikkeling. 

 Dorpsschool Halle wil bijdragen aan een passende plek voor ieder kind. Het 
ondersteuningsprofiel en de kaders van Passend Onderwijs zorgen daarvoor. 

 De school voldoet aan de basisondersteuning zoals dat is vastgesteld door het 
Samenwerkingsverband.  

Op bestuursniveau gelden de volgende strategische keuzes:  

 Beleid ontwikkelen (en uitvoeren) op onderwijskundig leiderschap en op ‘bestuurlijke 
constructie’ die minder kwetsbaar is dan nu.  



  

 

 Dorpsschool Halle behoudt de identiteit Algemeen Bijzonder Neutraal. 

 Er staat een sterk Integraal Personeelsbeleid om om te kunnen gaan met de gevolgen van de 
Wet Werk en Zekerheid.  

M.b.t. externe samenwerking: 

 Passend Onderwijs zal ook in 2022 verder worden ontwikkeld. Het samenwerkingsverband 
waaraan wij verbonden zijn zal zowel bestuurlijk als op niveau van de aangesloten scholen 
verder uitvoering geven aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen binnen 
de regio. Het gaat dan over verdeling van middelen, verschillende verwijzingspercentages naar 
S(B)O en gezamenlijk vastgestelde basis-, breedte- en dieptezorg. Landelijk is er een 
referentiekader vastgesteld met als belangrijkste kenmerken dat de achterliggende visie bij 
Passend Onderwijs in dit kader wordt gevormd door preventief handelen, van sectoraal naar 
integraal denken en van indiceren naar arrangeren.  

 Het blijvend ontwikkelen en invulling geven aan de inzet van een combinatiefunctionaris.  

 Vanuit het netwerk éénpitters PON hebben 10 besturen de coöperatie Onderwijs Coöperatie 
Gelderland (OCG) opgericht. De aanleiding voor de oprichting van deze coöperatie ligt in 2015.   

Er is sprake van:  

- decentralisatie van taken vanuit de overheid.  

- toename verantwoordelijkheden en (financiële) risico’s  

- nadelige effecten van de krimp  

- leraren tekort  

- onevenredige zware werkdruk voor directeuren/bestuurders  

- “iedereen vindt zelf het wiel uit”  

 

Vanuit bovengenoemde punten is de coöperatie opgericht met als doel bevorderen van samenwerking, 
ondersteund door een coördinator.  

De agenda van de coöperatie:  - werkgeversrisico’s - beheer & Onderhoud - ICT-beleid - formats, 
bestuurs- en managementondersteuning  

M.b.t. interne organisatie / onderwijskundige doelen / medewerkers blijven we werken aan:  

 Opbrengsten 

 Doorgaande lijn groep 1 t/m 8 

 Professionele cultuur 

 Ouderbetrokkenheid 

 Gebouw 

 ICT 

 Maatschappelijke verandering/vaardigheden van leerkrachten; wat vraagt dat van de 
leerkrachten 
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Verslag toezichthouders Hallsche Schoolvereniging 2021 
 

1. Inleiding 

De Hallsche Schoolvereniging heeft de Code Goed Bestuur ingevoerd. Op grond van deze code en de 
statuten van wordt er binnen het bestuur van de Hallsche Schoolvereniging onderscheid gemaakt tussen 
uitvoerende bestuursleden en niet-uitvoerende bestuursleden. In dit verslag worden de niet-
uitvoerende bestuursleden aangeduid als toezichthoudende bestuursleden. 

 

Het beleid wordt gemaakt door de uitvoerende bestuurleden in samenspraak met de directeur van de 
Dorpsschool. De toezichthoudende bestuurders toetsen de gemaakte afspraken in de 
bestuursvergadering. 

 

De toezichthoudende bestuursleden hebben onder meer de volgende verantwoordelijkheden en taken: 

 Het voorzien in een goed samengesteld en functionerend uitvoerend bestuur van de Hallsche 
Schoolvereniging en het beoordelen en controleren van de uitvoerende taken van de directeur en 
uitvoerende bestuurders. 

 Het houden van toezicht op het handelen van de uitvoerende bestuurders en op de algemene gang 
van zaken binnen de onderwijsinstelling. De toezichthoudende bestuursleden houden integraal 
toezicht. Dat betekent dat zij alle aspecten van de onderwijsinstelling en alle relevante belangen in 
overweging nemen. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthoudende bestuursleden zich 



  

 

naar het belang van de onderwijsinstelling, rekening houdend met het feit dat de onderwijsinstelling 
een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthoudende 
taak strekt zich tevens uit tot: 

o de goedkeuring van het strategisch beleid; 

o de goedkeuring van de jaarrekening (en begroting); en 

o de goedkeuring van het jaarverslag. 

 Het functioneren als klankbord voor de uitvoerende bestuurders. 

 

2. Samenstelling uitvoerende bestuurdersleden  

In het verslagjaar heeft de heer E.W. Verhelst tot en met 31-7-2021 zijn taak verricht in de hoedanigheid 
van uitvoerend-bestuurder. De heer R. Wolsink is vanaf 01-08-2021 aangesteld als uitvoerend-
bestuurder. 

 

3. Samenstelling toezichthoudende bestuursleden  

De toezichthoudende bestuursleden kent een samenstelling die voldoende spreiding van 
deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De toezichthoudende bestuursleden 
van de Hallsche Schoolvereniging zijn de volgende leden: 

 de heer E.W. Verhelst (per 01-08-2021); 

 mevrouw W. Hebbink; 

 mevrouw G. Wagenvoort-Vrieze; 

 de heer S. Munsterman. 

 

4. Onafhankelijkheid  

De toezichthoudende bestuursleden zijn in het verslagjaar zodanig samengesteld dat de leden ten 
opzichte van elkaar, de uitvoerende bestuurders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren. De toezichthoudende bestuursleden hebben vastgesteld, dat er geen sprake is van 
(de schijn van) een tegenstrijdig belang of evenredigheid. Indien een toezichthoudend bestuurslid 
voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid 
zou kunnen optreden, zou hij dit terstond melden. 

 

5. Commissies  

De toezichthoudende bestuursleden functioneren als geheel; er zijn geen commissies ingesteld die 
verantwoordelijk zijn voor deeltaken.  

 

6. Werkzaamheden  

De toezichthoudende bestuursleden hebben hun werkzaamheden verricht conform de Code Goed 
Bestuur en de statuten van de Hallsche Schoolvereniging. Er hebben geen werkzaamheden 
plaatsgevonden in afwijking van de Goed Bestuur. 

 



  

 

De toezichthoudende bestuursleden nemen deel aan de bestuursvergaderingen van de Hallsche 
Schoolvereniging. In het verslagjaar is gesproken over de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkelingen 
op onderwijsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid. Een samenvatting van de ontwikkeling en 
plannen is lezen in het bestuursverslag over algemeen instellingsbeleid gemaakt door de directeur. 

 

Landelijke ontwikkelingen:  

De toezichthoudende bestuursleden namen kennis van een aantal landelijke ontwikkelingen 
bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs en de gevolgen van de ingezette krimp in de 
achterhoek. 

 

Strategie en beleid: 

De toezichthoudende bestuursleden keurden de beleidsvoornemens 2020-2021 goed. 

 

Financiën:  

In het verslagjaar hebben de toezichthoudende bestuursleden in overleg met de uitvoerende 
bestuursleden de opdracht voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening geformuleerd. In 2021 werd 
de jaarrekening 2020 goedgekeurd. Het rapport van bevindingen van de accountant is besproken. 

 

 

7. Evaluatie functioneren uitvoerende bestuursleden 

In een bestuursgesprek is het functioneren van de uitvoerende bestuursleden besproken met de 
toezichthoudende bestuursleden. De uitkomst van het gesprek was positief. 

 

8. Kwaliteit en deskundigheid  

De toezichthoudende bestuursleden houden de kwaliteit op peil door middel van 
deskundigheidsbevordering. Er heeft in het verslagjaar geen deskundigheidsbevordering in de vorm van 
scholing plaatsgevonden.  

 

9. Contact met de Medezeggenschapsraad  

In het verslagjaar heeft de medezeggenschapsraad meerdere keren de bestuursvergadering 
bijgewoond. Tevens worden de notulen aan de MR overhandigd. 

 

10. Contact met de Ouderraad en Leden 

Het bestuur heeft op de ALV van 7 oktober 2021 verantwoording afgelegd aan de leden en aan de 
ouders. 

 

11. Bezoldiging 

Het bestuur werkt op vrijwillige basis. 

 

12. Slot 



  

 

De toezichthoudende bestuursleden spreken hun waardering uit over de inzet van de directie, team en 
uitvoerende bestuursleden. 

 


