
Dynamiek daagt je uit!



Onze kernwaarden zijn:

Kinderen goed voorbereiden op de wereld van morgen. Op een wereld die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Dat is onze 

drijfveer. Om dat waar te maken moeten we kinderen uitdagen om zich breed te ontwikkelen, nieuwsgierig te zijn en de wereld te 

ontdekken met een open houding. We geloven dat we dat samen voor elkaar krijgen. En dat iedereen daar aan bijdraagt. Hoe daag jij 

uit tot leren?

De komende 4 jaar zetten we de ingezette koers van Dynamiek voort. Om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen groeit 

hun aandeel. Door hun behoeften meer en meer leidend te laten zijn komen talenten tot bloei. 

IIn ons onderwijs van de toekomst is een mooie balans van een krachtig basisaanbod van kennis en strategieën via instructie en een 

samen ontdekken, onderzoeken en ontwerpen vanuit eigenaarschap van de leerling. In onze dagritmes zie je een samenspel van 

beiden. Een dagelijks proces, waarin soms de leerkracht en soms de leerling de dans leidt.

Dynamiek daagt uit tot leren!

Onze missie.
Dynamiek begeleidt kinderen in hun ontwikkeling tot kritisch, democratisch burger. We bereiden kinderen zo goed mogelijk voor op 

hun leven in de maatschappij van de (nabije) toekomst, die sterk verandert en moeilijk voorspelbaar is. Wij dragen bij aan een brede 

ontwikkeling, bieden kennis en stimuleren nieuwsgierigheid en een open en ontdekkende houding. 

Onze uitgangspunten zijn:

• Alle kinderen zijn welkom.

• We bieden thuisnabij onderwijs.

Verbinding
We verbinden ons met elkaar, de 

samenleving en de toekomst vanuit 

oprechte nieuwsgierigheid

Eigenaarschap
We nemen initiatief, verantwoordelijkheid 

en maken eigen keuzes binnen 

gezamenlijk kaders

Groei
We werken vanuit passie en hoge 

verwachtingen aan de ontwikkeling van 

zowel kinderen als onszelf
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4 beloftes aan kinderen
Om onze drijfveer waar te maken leggen we 4 beloftes af aan kinderen. 

Belangrijke succesfactoren om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen.

We geloven in je
Dit doen we door:hoge verwachtingen van je te hebben

je te leren eigen doelen te stellen

uit te gaan van je talenten

je uit te dagen en richting en vertrouwen te geven

We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt
Dit doen we door: naar je te luisteren en met je in gesprek te blijven 

goed samen te werken met je ouders 

je ontwikkeling goed te volgen

je heel goed en boeiend onderwijs te bieden

je uit te dagen in je eigen omgeving

je samen te leren werken met andere kinderen

We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving
Dit doen we door: te werken aan kennis en kunde

samen te ontdekken, onderzoeken en ontwerpen (SOOOL)

samen een boeiend leerlandschap te maken

We laten je zien dat de wereld groter is dan je school
Dit doen we door: ons samen te blijven verwonderen

samen te werken met andere partijen

de buitenwereld naar binnen te halen

actief naar buiten te gaan

in doorgaande ontwikkeling te denken en organiseren over de grenzen
van de eigen organisatie heen
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Charlie gaat met
een goed gevulde rugzak

met kennis en kunde op ontdekking

We geloven in je

We zien wie je 
bent en bieden 
wat je nodig hebt

We bieden je een 
boeiende en inspirerende 

leeromgeving

We laten je zien dat 
de wereld groter is 
dan je school

Charlie is ons beeldmerk
voor de ontwikkeling van kinderen
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Strategie Thema’s
Om de 4 beloftes aan onze kinderen waar te kunnen maken zijn 5 thema’s belangrijk: hoge kwaliteit 

van onderwijs, onderwijsvernieuwing, medewerkers, organisatie en omgeving.

Versterken van leerkrachtvaardigheden op onder meer 
instructie en differentiatie

Doorontwikkelen van het kwaliteitsbeleid en het 
implementeren van een gezamenlijk kwaliteitskader

Er is een continue verbetercyclus

Stimuleren van samenwerking tussen leerkracht, kind 
en ouders

Elke school geeft onderwijsvernieuwing vorm, vanuit de 
eigen beginsituatie en doelgroep

Onderwijsvernieuwing krijgt vorm in verbinding met 
geheel Dynamiek en haar omgeving

Er is focus op de brede ontwikkeling en het zien van het 
gehele kind

We zijn een aantrekkelijke werkgever, die inzet op 
ontwikkeling van potentie

Ieder medewerker heeft het bevorderen van professie, 
initiatief en eigenaarschap hoog in het vaandel

OOm meer thuisnabij onderwijs te geven, investeren we 
in het vergroten van expertise, in het versterken van 
een positieve mindset en een andere verdeling van 
middelen

Co-creatie vereist nieuwe disciplines, andere manieren 
van samenwerken, een afgestemde taakverdeling en 
gebalanceerde teamsamenstelling

Belangrijk is het veBelangrijk is het versterken van de professionele 
organisatie en cultuur

 nderwijskwaliteit versterken

 nderwijs vernieuwen

 ntwikkeling medewerkers

Teams zijn voldoende in grootte en vormen een mix van 
kwaliteiten om zo een rijk aanbod te kunnen 
garanderen voor kinderen

Leidinggevenden inspireren en geven sturing middels 
richting, ruimte, ruggensteun en rekenschap

We kiezen alleen voor systemen en administratie die 
helpend zijn

WWe bieden ontwikkeling en onderwijs geïntegreerd aan 
en ontwikkelen richting kindcentra

 Wij blijven een financieel gezonde organisatie

We versterken de kwaliteit en gezamenlijkheid van 
Dynamiekscholen met een heldere koers en kaders

 mgeving integreren

 rganisatie doorontwikkelen

We creëren boeiende leerlandschappen die 
nieuwsgierigheid wekken

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

We zetten in op toekomstgerichte huisvesting
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