
Schooljaar 2020/2021

Beste lezer,

Hierbij het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Dynamis. Dit verslag is bedoeld om
verantwoording af te leggen over de MR-activiteiten in het afgelopen schooljaar.

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is
een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda
vastgesteld. De MR heeft 5 keer vergaderd. Op verzoek is de schoolleiding regelmatig aangeschoven
en ook zijn diverse zaken omwille van efficiency per mail afgehandeld.

Het werd opnieuw een schooljaar waarin Corona een hoofdrol speelde en daardoor veel activiteiten
niet door konden gaan. Geen schoolreisjes, afscheidsmusical en zelfs de informatieavond die wij voor
u in petto hadden kon niet plaatsvinden.
Daarentegen hebben de schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers bewezen snel te
kunnen schakelen, flexibel te zijn en snel digitale vaardigheden eigen te maken. Team Dynamis heeft
zoveel mogelijk geprobeerd om de kinderen voor wie continuïteit noodzakelijk is, op te vangen op
school.

De MR heeft ingestemd met het huisvesten van kinderopvang SKH Amiketoj, inclusief een
peuterspeelschool op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Ook de schoolscan ter sprake gekomen. Tot nu toe lijkt er op cognitief niveau geen achterstand te zijn
door corona maar op sociaal en emotioneel gebied wel. Het team gaat daar in het nieuwe schooljaar
op focussen en kijken of er meer ondersteuning nodig is.

Vanuit Den Haag ontving/ontvangt Dynamis extra geld (NOP) om eventuele achterstanden door de
Coronacrisis weg te werken. Dit wordt ingezet op o.a. de kanjertraining voor het hele team en
Dynamis gaat aan de slag met een nieuwe rekenmethode. Deze is goedgekeurd in de MR.
Het team krijgt een EDI-training, dit met het doel het didactisch handelen te versterken. Zij willen zich
verdiepen in rekenen en in taal-, en leesspecialisme. Ook is er extra ondersteuning ingekocht om
meer leeskilometers te maken met leerlingen die hulp nodig hebben.

Verder zijn de standaard activiteiten de revue gepasseerd zoals het goedkeuren van de indeling van
de klassen, het vakantierooster en het verzuimbeleid.

We hopen dat we de informatieavond komend najaar alsnog kunnen aanbieden.

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen aan de MR hebben kunt u ons bereiken via
mr.dynamis@stichtingpenta.nl
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