












Dat vraagt om de inzet van vijf strategische thema's: 

1. Onderwijskwaliteit versterken

Werken volgens continue verbetercyclus conform opgesteld kwaliteitskader

met jaarlijkse cyclus en inzet visitaties ( bijlage 1).

Opbrengstbewustzijn en maximale kansen vanuit hoge verwachtingen.

Vergroten instructie en analysevaardigheden (Dl en OPOJ.

2. Ontwikkeling medewerkers

Inzet op ontwikkeling en vergroten expertise medewerkers.

Intensieve en positieve begeleiding stagiaires en startende leerkrachten.

Versterken professionele organisatie en cultuur en eigenaarschap.

3. Omgeving integreren

We betrekken onze omgeving bij ons onderwijs, vanuit een open blik

naar buiten.

Creëren van boeiende leerlandschappen, inclusief buiten leren, die

nieuwsgierigheid wekken.

4. Onderwijs vernieuwen

Minder klassikaal en meer ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren,

faciliteren in een boeiende leeromgeving.

5. Organisatie door ontwikkelen

Doorontwikkelen stafbureau tot een flexibel. wendbaar orgaan.

Meer op vraagsturing en expertise, in relatie met integraal

managementdirecteuren.

IKC-ontwikkeling en doorgaande lijn VO.

In bijlage 2 is het "Koersplan Dynamiek 2020-2024" terug te vinden. 

Toegankelijkheid & toelating 

Het bieden van thuisnabij onderwijs is ons uitgangspunt. 

Binnen Dynamiek wordt er gewerkt met een centrale aanmelding. Jaarlijks -

in januari - kunnen ouders hun kind aanmelden dat in het schooljaar daarna 

4 jaar wordt. Middels een uitgebreide intake met ouders, de voorschoolse 

voorziening en eventueel andere betrokken instanties stelt de school vast wat 

de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Op basis hiervan wordt vastgesteld of 

de voorkeursschool de leerling voldoende ondersteuning kan bieden vanuit de 

basisondersteuning, eventueel aangevuld vanuit het Passend Onderwijs. In dat 

geval kan de leerling worden geplaatst. Als de leerling meer ondersteuning nodig 

heeft, dan gaat de basisschool op zoek naar een andere passende plek. Dit proces 

verloopt via een aanmelding bij het Ondersteuningsloket. 

In bijlage 3 is de "Procedure aanmelding en inschrijving" terug te vinden. 
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https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%201%20-%20Kwaliteitskader%20Dynamiek.pdf
https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%202%20-%20Koersplan%20Dynamiek%202020-2024.pdf
https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%203%20-%20Procedure%20aanmelding%20en%20inschrijving.pdf


https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%204%20-%20Overzicht%20scholen.doc


https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%205%20-%20Jaarverslag%20GMR%202021.pdf




https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%206%20-%20Klachtenregeling%20Dynamiek%20Scholengroep%20def.pdf
https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%207%20-%20Management%20Statuut%20Dynamiek%2020-12-2021.pdf




https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%208%20-%20Kwaliteitskader%20Dynamiek.pdf
















https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%209%20-%20Visitatierapport_Dynamiek_def.pdf






















https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%2010%20-%20Treasurystatuut%20Dynamiek.pdf






















https://bestuursverslag.dynamiek.nu/Bijlage%2011%20-%20Dynamiek%20jaarrekening%202021.pdf













