Ontstaansgeschiedenis
De school is gesticht op initiatief van het kerkbestuur van de parochie H. Cyriacus te Dalfsen.

Op 13 augustus 1926 verzoekt het kerkbestuur per brief de raad der gemeente Dalfsen om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een drie
klassige school. Op 1 april 1928 wordt het hoofdgebouw, Smidswegje 7, in gebruik genomen. De school telt dan ca.100 leerlingen en krijgt de naam
"St. Aloysiusschool". Als de school verder uitgroeit (mede door de invoering van het zevende leerjaar) wordt in 1932 het vierde lokaal gebouwd. Het
aantal leerlingen blijft tot 1953 ongeveer gelijk: 153.

In 1953 komen de zogenaamde voortgezet gewoon lager onderwijs(=v.g.l.o).- klassen. Hierdoor moeten er een kooklokaal en een extra lokaal bijkomen.
De vakken U en V worden ingevoerd. Op 17 november 1955 wordt de v.g.l.o.- school (gecombineerd met de g.l.o. school), Smidswegje 5, in gebruik
genomen. In dit gebouw zijn: l leslokaal, 1 kooklokaal, 1 naailokaal, 1 eet- en dienkamer en een hoofdenkamer. Op 1 augustus 1959 is het aantal
leerlingen van de lagere school gegroeid tot 170. Dit was aanleiding voor het bestuur om een aanvraag in te dienen tot uitbreiding van het gebouw,
Smidswegje 7, met l leslokaal en een hoofdenkamer en tot verbouw van het bestaande gedeelte. Deze uitbreiding en verbouwing komen in 1962 tot
stand. In hetzelfde jaar wordt het g.l.o- v.g.l.o officieel gesplitst in twee afzonderlijke scholen. De nieuwe v.g.l.o. school, die "Pius X school" gaat
heten en de lagere school die de naam "St. Aloysiusschool" behoudt.

Per 1 januari 1956 trad de nieuwe Kleuteronderwijswet in werking. Sindsdien werd ook de kleuterschool, gevestigd in Smidswegje 3, gesubsidieerd.

In 1958 worden het naailokaal en het kleuterlokaal tot één lokaal verbouwd. Omdat er veel kleuterscholen in het land gebouwd moeten worden, zijn er
veel urgentieverklaringen nodig. In een lokaal moeten veertig kleuters zitten. Daardoor ontstaat er een wachtlijst. Pogingen van het bestuur om een
urgentieverklaring te krijgen voor de bouw van een nieuwe kleuterschool mislukken. Zonder financiële medewerking van de gemeente besluit het
kerkbestuur zelf een gebouw te stichten, hetgeen met veel problemen en moeilijkheden gepaard gaat.

Op 1 juni 1963 wordt het gebouw "de Zonnige Kant", Pleijendal 7, in gebruik genomen. Dit gebouw wordt door de gemeente gehuurd en ter beschikking
van het R.K. Kleuteronderwijs gesteld. Voorlopig kunnen alle kleuters van vier jaar en ouder ondergebracht worden.

Door de groei van het aantal leerlingen van de v.g.l.o.school is er behoefte aan een lokaal meer. Ook het vrijgekomen gebouw op het Smidswegje 3
komt bij de v.g.l.o. school. In het kader van de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs, de zogenaamde mammoetwet, die geen voortgezet gewoon
lager onderwijs meer kent, wordt de Pius X school per 1 augustus 1968 opgeheven. Door gestadig stijgen van het aantal leerlingen heeft de g.l.o.
school behoefte gekregen aan meer leslokalen. Door opheffing van de v.g.l.o.school komen de gebouwen Smidswegje 3 en 5 vrij. Smidswegje3 gaat
naar het kleuteronderwijs en Smidswegje 5 naar het g.l.o. Het gebouw Smidswegje 5 wordt verbouwd. Er komen 4 leslokalen, een
gemeenschapsruimte, een personeelskamer en een magazijn. De toiletten worden verbouwd. In 1973 is de verbouw klaar. De lagere school kiest ter
gelegenheid van. de opening een nieuwe naam: "de Smidshof'.

In 1977 plaatst de gemeente een noodlokaal wegens het in dienst nemen van een elfde leerkracht. Ook het aantal kleuters is inmiddels sterk
gestegen. Een derde en een vierde leidster worden benoemd. Het bestuur neemt het initiatief een tweede kleuterschool te stichten. Op 19
september 1975 wordt de nieuwe kleuterschool " 't Polletje" aan de van Ittersumstraat 7 officieel in gebruik genomen.

De school ziet er op dat moment als volgt uit:

G.L.O. gebouw Smidswegje 7gebouw Smidswegje 5gebouw Smidswegje 3gebouw Smidswegje 5 lokalen
4 lokalen
1 lokaal
1 noodlokaal
K.O. Pleijendal 7Van Ittersumstraat 7- 2 klassige kleuterschool
2 klassige kleuterschool

Op 14 februari 1974 wordt de Stichting voor R.K. Onderwijs te Dalfsen opgericht. De stichting wordt op 20 maart 1974 onder nummer St.41861
ingeschreven in het Openbaar Centraal Stichtingsregister. Op 29 maart 1974 wordt notarieel de akte verleden, waarbij de eigendom en het beheer

van de scholen door het kerkbestuur aan de Stichting wordt overgedragen.

Op 27 januari 1977 verzoekt het stichtingsbestuur de minister van Onderwijs en Wetenschappen deelname aan het "plan voor activering van het
innovatieproces basisschool" voor de onder zijn beheer staande scholen.100 Scholen combinaties doen mee aan dit plan (het zogenaamde
activeringsplan). Op 29 april 1977 deelt de Minister mee dat de scholen met ingang van het schooljaar 1977-1978 hieraan mogen deelnemen. Perj
brief van 10 maart1978 vraagt het bestuur om voortzetting van dit plan. Hierop wordt positief gereageerd.

In het schooljaar 1976-1977 ( teldatum 16 april) bereikt "de Smidshof', wat leerlingen betreft, haar hoogtepunt: 327 leerlingen. Als gevolg van de
sterke geboortedaling loopt vanaf het schooljaar 1977-1978 het leerlingenaantal sterk en snel terug. Bedraagt het aantal leerkrachten in het
schooljaar 1978-1979 nog 11 in het schooljaar 1984-1985 is dat gedaald tot 7. Ook het aantal kleuters loopt sterk terug. De kleuterschool "de
Zonnige Kant" start het schooljaar 1983-1984 met één leidster. Op 1 augustus 1985 worden beide kleuterscholen en de lagere school omgevormd tot
de nieuwe basisschool voor 4 tot 12 jarigen. De school heet "R.K. basisschool de Smidshof'. Het gebouw Pleijendal 7 van de kleuterschool "de Zonnige
Kant" wordt overbodig. Het gebouw Smidswegje 7 wordt het hoofdgebouw, Smidswegje 5 eerste dislocatie en het gebouw " 't Polletje" aan de van
Ittersumstraat 7 wordt tweede dislocatie. De nieuwe basisschool start per 1 augustus 1985 met 9 groepsleraren.

In 1990 wordt de gebouwelijke integratie tot basisschool een feit. Het vroegere lagere school gedeelte "de Smidshof" verhuist naar van
Ittersumstraat 7 waar een modem architectonisch gebouw aan de tweede dislocatie " 't Polletje" is gebouwd. De naam van het totale gebouw is nu
R.K. basisschool de Polhaar.

In 1996 gaat de stichting R.K. Onderwijs samen met 27 andere scholen verder onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs IJsselVechtstreek. Het bestuurskantoor is gevestigd in Zwolle. De website van het schoolbestuur is www.skoijv.nl

Per 1 augustus 1999 is de officiële naamvoering van de school Katholieke Basisschool de Polhaar.

In 2001 wordt het startsein gegeven voor een mondiale school, de naamvoering is sindsdien: K.B.S. de Polhaar, een mondiale school.

