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Bericht van het
College van Bestuur

Terugkijkend op 2020, was het een vreemd jaar. De Coronapandemie hield ons allemaal in de 
greep en had een enorme impact op ons leven en het onderwijs. Dat maakt ons juist ontzettend 
trots als we terugkijken naar wat we bereikt hebben in 2020. Onze medewerkers hebben een 
enorme veerkracht laten zien. Want in de steeds veranderende situaties, hebben we de kinderen 
van Dynamiek het onderwijs kunnen geven wat ze verdienen.
Van alle ouders is in deze periode ook veel gevraagd én wat ze hebben ze het goed gedaan.
We kijken terug op een mooie, intensieve en constructieve samenwerking.

In dit jaarverslag presenteren wij de mooie stappen die onze scholen weer hebben gezet in
onderwijsvernieuwing en de beloften aan onze kinderen.
Ook in 2021 zullen we ons nog steeds moeten aanpassen door de coronapandemie. We hebben 
geleerd dat Dynamiek altijd heel krachtig op zoek gaat naar mogelijkheden. Want onze kinderen 
zijn de burgers van de toekomst en zij verdienen het beste onderwijs. 

Dorien Sommers en Karin Albers
College van Bestuur Dynamiek Scholengroep 2020



Ons
koersplan

In ons koersplan hebben wij vier beloften gemaakt aan kinderen:

Wij werken daarbij vanuit de volgende waarden:

Koersplan > Onderwijskwaliteit versterken > Onderwijs vernieuwen > Ontwikkelen medewerkers > Organisatie doorontwikkelen > Omgeving integreren > Cijfers

Op basis van vijf strategische thema’s krijgt ons koersplan
handen en voeten. Op de volgende pagina’s lees je terug

wat we hiermee in 2020 samen hebben gerealiseerd.



Onderwijskwaliteit 
versterken

Nieuw NT2
beleid

               Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat het 
taalaanbod voor nieuwkomers binnen Dynamiek
geoptimaliseerd wordt. 

Er is gestart met een wekelijkse taalmiddag voor deze 
groep kinderen. Tijdens deze middag krijgen ze een 
intensief taalaanbod om de basis van de Nederlandse 
taal te versterken.

Onderwijsversterking
audits en visitaties

Dynamiek heeft in 2020 afspraken gemaakt voor de 
uitvoering van audits en visitaties binnen de scholen. 

Hoogbegaafdheid

Er zijn bovenschools twee aandachtsfunctionarissen 
aangesteld. 

Deze zorgen er, samen met de aandachtsfunctionarissen 
per school, voor dat de hoogbegaafde kinderen van 
Dynamiek de aandacht krijgen die ze verdienen.  
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Charlies
Droompot

In 2020 hebben we twee initiatieven van medewerkers 
via de Droompot gehonoreerd. Zij gaan hiermee aan de 
slag op hun eigen school. De onderwerpen die in 2020 
aan bod zijn gekomen zijn een kluslab voor leerlingen 
ontwikkelen en stimulerende leermiddelen voor o.a. 
meer beweegonderwijs in de school.

              In 2021 gaan we hiervan de resultaten terug zien.  
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Afstandsonderwijs
i.v.m. Corona

De in 2019 gestarte investeringen op het gebied van 
goede devices, vernieuwing ICT infrastructuur en de 
organisatie van I-coaches op school hebben ons enorm 
geholpen toen we halsoverkop in het voorjaar moesten 
overstappen op afstandsonderwijs. We hebben dit, 
dankzij onze betrokken medewerkers, in zeer korte tijd 
goed weten te organiseren. 

Onderwijs
vernieuwen
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Pilot
verbrede toelating

Twee scholen werken aan een pilot verbrede toelating / 
inclusief onderwijs. Deze scholen werken nu al breder 
vanuit een positieve mindset op meer inclusief
onderwijs. 
In de pilot wordt dit doorontwikkeld door verder te 
onderzoeken wat de succesfactoren zijn van verbrede 
toelating, voor meer inclusiviteit. Door deze ervaring van 
de pilot op deze twee scolen, kunnen de andere scholen 
van Dynamiek hier ook van meeprofiteren. 

SOOOOL 10-14

In augustus 2020 startte alweer 3e schooljaar van 
SOOOOL 10-14. Er zijn 16 nieuwe leerlingen gestart. Deze 
tienerschool is een samenwerking met het Dendron 
College en Citaverde College in Horst en maakt onder-
deel uit van een landelijke pilot.  Het totaal aantal leerlin-
gen in deze pilot is nu 34. 

De ervaringen van leerlingen, leerkrachten, ouders en 
organisaties zijn heel positief. 



Functiehuis
vernieuwd

In 2020 is het functiehuis OOP en directeuren
vernieuwd. 

Door een goed uitgelijnd proces, waarbij recht is gedaan 
aan de inspraak van alle betrokkenen, is dit proces naar 
volle tevredenheid verlopen.

Starterscoaches

Binnen Dynamiek zijn er 4 starterscoaches aangesteld 
die nieuwe medewerkers bij Dynamiek begeleiden in 
hun eerste jaar. Informatie delen, wegwijs maken 
binnen Dynamiek en een sparringspartner zijn, zijn 
enkele van de zaken die zij oppakken. 

Ontwikkelen
medewerkers

Dynamiek
Academie

               In 2020 is een nieuwe start gemaakt met de 
DynamiekAcademie. Er is een scholingsaanbod voor 
directeuren, kwaliteitsteamleden, leerkrachten en 
onderwijsassistenten. In verband met het afstands- 
onderwijs en de Corona pandemie zijn veel bijeenkom-
sten geannuleerd of digitale bijeenkomsten geworden. 
In 2021 hopen we weer fysiek bij elkaar te mogen 
komen om deze trainingen te volgen. 
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Nieuw lid CvB
Dorien Sommers

               

In april 2020 is Dorien Sommers bij Dynamiek gestart en 
dat maakt dat het College van Bestuur weer volledig 
bemand is. 

Benchmark PO

Dynamiek heeft in 2020 deelgenomen aan een bench-
mark PO. Dit heeft relevante kengetallen opgeleverd op 
de gebieden financieel, personeel, huisvesting en ICT. 

Hierdoor kunnen we onze organisatie in een breder 
perspectief plaatsen en reflecteren op effecten van 
bepaalde keuzes.

Migratie naar de
cloud / Office 365

In 2020 is alle data van de lokale servers verplaatst 
naar MS 365 en G-Suite cloud. Hierdoor heeft iedereen 
altijd en overal toegang tot de gegevens die nodig zijn. 
Deze ontwikkeling heeft er mede voor gezorgd dat ons 
afstandsonderwijs goed geregeld kon worden. 

Tevredenheids-
onderzoeken

Eind 2020 zijn de tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 
onder leerlingen, ouders en medewerkers. In brede zin 
kan er gezegd worden dat de ouders van leerlingen van 
Dynamiek die deze vragenlijst hebben ingevuld tevreden 
zijn over de sfeer op school, informatie en communi-
catie, de lessen en veiligheid en welbevinden. 

Ook de medewerkers zijn over het algemeen tevreden 
over Dynamiek als werkgever. Aandachtpunten liggen 
hierbij op het vlak van werkdruk en duurzame 
inzetbaarheid. Hier wordt in 2021 opnieuw aandacht aan 
gegeven. 

Organisatie
doorontwikkelen
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Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de 
standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een 

zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft 
niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd gebleven.

Arbeidsmarkt-
communicatie

De arbeidsmarkt blijft binnen het onderwijs een uitdag-
ing. In de regio zijn we gestart met een samenwerking 
om gezamenlijk het onderwijs positief op de kaart te 
zetten. Bij Dynamiek zijn we bezig met het positioneren 
van onszelf in de regio en aandacht te geven aan onze 
uitingen. 

Omgeving
integreren

Frisse Scholen in
Horst aan de Maas

De uitvoering van het Frisse Scholen convenant met 
Horst aan de Maas is in volle gang. Alle scholen zijn in 
kaart gebracht en bij de eerste school, de Bottel in 
Lottum, heeft in 2020 al een aanpassing
plaatsgevonden. 

In 2021 staat in het teken van de uitvoering en de 
volledige afronding van het convenant.  

Overeenstemming 
IHP Horst a/d Maas

               In 2020 is het concept Integraal Huisvesting Plan (IHP) 
van gemeente Horst a/d Maas goedgekeurd.

Er wordt gewerkt aan het realiseren van het uitvoering-
splan voor de komende 4 jaar.
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Ontwikkelingen
rondom IKC

In 2020 is er volop gewerkt aan een nieuwe IKC – 
school in Swolgen en Tienray, KC Stip genaamd. Vanaf 
schooljaar 2021-2022 krijgen alle leerlingen onderwijs  
op deze nieuwe locatie. 
In totaal heeft Dynamiek nu twee volwaardige IKC 
scholen in samenwerking met ’t Nest. In 2021 wordt er 
gewerkt aan verdere samenwerking. 



Cijfers

#

scholen
waarvan 17 in 
Gemeente Horst 
aan de Maas, 2 in 
Gemeente Venray 
en 1  SBO-school

19

6,5%
verzuim

3079
leerlingen

358
medewerkers

-€649.156
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2
zij-instromers
                                                          in 2020

7
doorgroeiers
deeltijdstudenten van onderwijsassistent naar leraar

25
coachingstrajecten
voor startende keerkrachten

97
stagiairs
op 31 december 2020

resultaat
Bijdrage vanuit bestemmingsreserves: € 649.156 (i.v.m.  boventallig eigen vermogen)
Resultaat  2020 inclusief bestemmingsreserves: € 0,-



JAARVERSLAG
Dynamiek Scholengroep

Wilt u nog meer weten over Dynamiek Scholengroep?
Download dan hier het complete jaarverslag.

We vinden het ook leuk als u een reactie stuurt,
dat kan via info@dynamiek.nu

Bezoekadres
Dynamiek Scholengroep 
Expeditiestraat 3a
5961 PX Horst

Contactgegevens
077-4678020
info@dynamiek.nu

www.dynamiek.nu


