
Onderwijs Dorpsschool Halle

de Hallsche Schoolvereniging

(Inclusief) passend onderwijs

‘Elk kind heeft recht om zijn geluk te vinden’

Rick Wolsink
Directeur



“Wat werkt blijven we doen, 
wat niet werkt passen we direct aan,
wat verbeterd kan worden, onderzoeken we!”

Iedere leerling  ‘past’ op Dorpsschool Halle
(bestuursaudit maart 2021)



/klu



Visie – uitgangspunten en doelen

▪ Samen spelen, samen leren, samen UNIEK

▪ Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

▪ Ieder kind heeft recht om gelukkig en zorgenloos te leven

▪ Dorpsschool Halle laat kinderen zoveel mogelijk zien wat de wereld ‘te koop heeft’.

▪ Het beste uit jezelf halen!

▪ Leren met je hoofd, handen en/of hart.

▪ Niet de focus op resultaten, maar op een omgeving waarin leerlingen het maximale 
kunnen ontwikkelen (voorstellen van IB)

▪ Ik geloof in, dat alles mogelijk is!

▪ Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan!



De leerkracht doet er toe!
Recht 

op 
geluk



De leerkracht is niet 
altijd nodig?!

Leerkrachtentekort deels opgelost, kijken naar wie wanneer nodig is 
om het onderwijs vorm te geven + flexibele werkuren
▪ Leerkrachten (niveau 6)

▪ Leerkrachtondersteuners (niveau 5)

▪ Onderwijsassistenten (niveau 4)

▪ Vakleerkrachten met lesbevoegdheid (crea- & techniek, muziek, typeles, 
vormingsonderwijs, gym, zwemmen, Rots & Water)

▪ Vrijwilligers vanuit het onderwijs (Ina)

▪ Vrijwilligers (tuin, administratie, onderhoud/klusjes)

▪ Stagiaires (Pabo, Graafschapcollege, Pedagogiek HAN, maatschappelijk, etc.)

▪ Ouders, ander betrokkenen (Bestuur-MR-OR)

▪ Leerlingen



Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

1. Klassenverkleining 

2. (T)ROTS-groepen (sociaal emotionele vorming) 

3. Vergroten van het aanbod crea- en technieklessen & 
smaaklessen ‘gezonde school’. 

4. Verrijking van het onderwijs door cultuuronderwijs 
gekoppeld aan thematisch onderwijs.

5. Individuele leerlinggesprekken vanuit gestelde doelen 
(portfolio). 

6. Scholing van het team leerkrachten en 
onderwijsassistenten (close reading, executieve functies 
en teamwerken)





Ronde 1 20.00-20.30 uur (groep 3)

Ronde 2 20.30-21.00 uur (groep 4)

Rondje door de school, crealokaal.

Vergevorderde plannen grondige renovatie of nieuwbouw.

Veel plezier in alle groepen!


