
 

 

Jaarverslag schooljaar 19/20 MR Dynamis 

Beste Lezer, wat een bewogen jaar hebben we samen gehad afgelopen schooljaar. Van een “normale” start 

naar digitaal thuisonderwijs en uiteindelijk met een voorzichtige start van halve groepen in de klas gelukkig 

weer afsluiten met zijn allen. Als MR, nemen wij u graag mee in de activiteiten afgelopen jaar. 

In het begin van dit schooljaar komt binnen de MR altijd de “telling van het aantal leerlingen per 1 oktober” 

aan bod. Voor de school een belangrijk moment want het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 bepaald het 

budget van de school voor het schooljaar 2020/2021. Op basis van dit budget kan vervolgens gedacht 

worden over de invulling van het aantal klassen, en bijvoorbeeld de formatie voor het daarop volgende 

schooljaar. Als MR zijn we samen in gesprek gegaan over het  leerlingaantal op Dynamis, vooral omdat we de 

laatste jaren in leerlingenaantal gekrompen zijn. Diverse ideeën mogelijkheden om de school te laten 

groeien zijn aan bod geweest. Door de demografische veranderingen in de wijk verwachten we in de 

komende jaren te stabiliseren op 8 klassen. Vooralsnog denkt de MR dat het aantrekkelijker maken van de 

schoolgids de een voor de hand liggende actie moet zijn. Afgelopen voorjaar is hier door de schoolleiding 

een start mee gemaakt. Als MR zijn we blij te kunnen melden dat er voor het komende schooljaar meer 

kleuters zijn aangemeld, dus dat de verwachte stabilisatie ook doorgang lijkt te vinden. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat Ernst afscheid heeft genomen als directeur van onze school. Voor de MR 

betekend dat inspraak en instemming in de invulling van het schoolleiderschap. Als MR zijn we blij dat 

Mirjam, Paul en Monique deze taak op zich wilde nemen. Dit ondersteund door een ervaren schooldirecteur 

op de achtergrond. Intussen heeft er ook een evaluatie plaatsgevonden. Dit heeft aan het licht gebracht dat 

Mirjam zich prettiger voelde voor de klas. Monique en Paul gaar als duo verder. Voor het nieuwe schooljaar 

heeft de MR alle vertrouwen in dit voor onze school bekende en zichtbare duo! 

Vervolgens kwam het COVID0-19 virus ons land binnen. Dat wat niemand ooit kon voorspellen gebeurde: 

een pandemie: de gehele wereld in de ban van een virus, de gehele samenleving werd ontwricht. Als MR zijn 

we eigenlijk heel trots op “ons” Dynamis-team! Want binnen de kortste tijden was digitaal onderwijs een 

feit! Maar we zijn ook trots op “onze” leerlingen en ouders! Het heeft ons allemaal uit onze comfort zone 

gebracht, als MR waarderen we de inzet en het begrip van de ouders en leerlingen enorm. Als MR zijn we 

steeds betrokken bij het maken van het Corona Schoolplan. Vanuit de schoolleiders, samen met het team 

werd een compleet plan gepresenteerd. Gezamenlijk hebben we geprobeerd om dit plan naar een hoger 

plan te tillen. Als oudergeleding was het prettig om te ervaren dat onze feedback direct is verwerkt.  

Ook dit jaar had de MR weer een informatie avond voor u in petto. Echter door de Corona crisis is deze 

komen te vervallen. We hopen dat we u komend najaar alsnog een informatie aan te bieden! 

Verder zijn we op aangeven van ouders samen met de oudervereniging in gesprek geweest over de invulling 

van het Sinterklaas feest op onze school. Een feest dat voor sommige als onprettig wordt ervaren. Als MR 

(en met ons ook de OV en het docenten team) zijn wij van mening dat dit feest daarom aanpassing vereist. 

Hier zal heeft de OV vorig jaar al een eerste stap in gezet. Als MR zouden we (tevens op advies van ouders, 

dank daarvoor!) komend jaar eigenlijk nog iets verder willen gaan: graag willen we ons inzetten voor een 

racisme/discriminatie vrije school. We hebben daarom aan de docenten geleding van de MR en 

schoolleiding gevraagd of zij komend jaar kritisch naar de methodes willen kijken om zo een stap naar een 

racisme vrije samenleving te zetten. 

Verder zijn de standaard activiteiten de revue gepasseerd zoals het goedkeuren van de indeling van de 

klassen, het vakantie rooster, verzuimbeleid en de klachtenregeling. 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen aan de MR hebben kunt u ons bereiken via 

mr.dynamis@stichtingpenta.nl 


