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Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief met een aantal belangrijke en interessante 
thema’s. M3V, het architectenbureau dat ons begeleidt naar de nieuwbouw 
vraagt aandacht voor de informatieavond van 27 november. Daarnaast 
wordt er in deze nieuwsbrief aandacht besteedt aan de actie voor de voed-
selbank, een nieuwe vorm van stage binnen de VSO, de fusie van Responz 
met SSOL en nog andere interessante onderwerpen. 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Actie voor de voedselbank!  
Net zoals vorig jaar willen we in ons in de maand november met de school 
gaan inzetten voor de voedselbank in Delft. De voedselbank is afhankelijk 
van bedrijven en andere sponsoren voor hun toelevering. Ongeveer 400 ge-
zinnen zijn aangesloten bij de Voedselbank Delft. Graag willen wij met de 
leerlingen en medewerkers van de school voedingsmiddelen inzamelen om 
de voedselbank te ondersteunen De volgende voedingsmiddelen kunnen 
worden ingeleverd: Blikken; groenten, fruit, soep, vis, vlees etc. etc. Kruide-
nierswaren; koffie, thee, rijst, pasta, suiker etc. etc.  Broodbeleg; jam, 
pindakaas, leverpastei, smeerkaas. etc. etc. Verzorgingsproducten; 
shampoo, tandpasta, tandenborstel etc. etc. De gehele maand novem-
ber zullen we de voedingsmiddelen inzamelen! U kunt de spullen meegeven 
aan uw dochter/ zoon. Op het Schmidtplein staan tafels waarop de pro-
ducten verzameld worden. De voedselbank zal regelmatig de spullen komen 
ophalen. We hopen wederom op een groot succes! Namens de voedselbank 
hartelijk dank voor jullie medewerking. 
 
LOL (leren op locatie) 
Na een jaar van voorbereidingen, onderzoek doen en contacten leggen, 
gaan we dit jaar eindelijk starten in het VSO met de zogeheten LOL. LOL 
staat voor ‘Leren Op Locatie’. In het VSO werken we hard met elkaar om de 
transitie van school naar ‘werk’ zo goed mogelijk te laten verlopen.  
We oefenen de competenties, die bij ‘werk’ horen en die we ook terugzien in 
de verschillende uitstroomlocaties, in 3 stappen.  
 
1. Kleine taken doen in de klas.  
2. Interne stage door de hele school in een groepje  
3. Individueel extern stage lopen bij een uitstroomlocatie  
 

Vervolg op pagina 2 



MMS-INFORMATIE 

Nieuwsbrief nr. 2 Pagina 2 

Vaak is gebleken dat de stap van 2 naar 3 te groot is. Door het leren op locatie met een groepje 
leerlingen kunnen de leerlingen zich beter voorbereiden op de volgende stap, de externe stage 
met méér zelfvertrouwen en méér echte werkervaringen buiten school en ín de maatschappij.   
Het leren op locatie doen we in een groepje leerlingen onder begeleiding van een leerkracht. 
We zijn gestart op woensdag 26 september met 5 leerlingen uit VSO 3 bij hockey vereniging 
‘Hudito’, hier in Delft. 
Het mag duidelijk zijn dat, mede door het starten van deze stages die wekelijks gedaan wor-
den, een nieuwe aangepaste bus voor onze school erg wenselijk is. We zijn dan ook druk bezig 
met de sponsoring voor de aanschaf van deze bus. Hopelijk kan deze grote wens binnen niet al 
te lange tijd in vervulling gaan. Want van een eigen aangepaste bus heeft de hele school ple-
zier.  
De 5 leerlingen hebben er in ieder geval enorm veel zin in en wij niet minder.   
Via 'Social Schools' zullen we u met foto’s op de hoogte houden van dit nieuwe avontuur in de 
maatschappij.  
 
Cas Reinders, 
leerkracht  VSO3 en stagecoördinator. 
 
Schooltijden 
Voor de zomervakantie bent u als ouder geïnformeerd over de uitkomsten van de ouderpeiling 
over schooltijden. Ook is inmiddels duidelijk hoe de medewerkers van de school en Sophia Re-
validatie hierover denken. Daarnaast is informatie verzameld bij andere scholen en is literatuur 
doorgenomen. Deze periode zijn er nog gesprekken met  Middin (Buitenschoolse opvang) en 
onderzoekt Trafficon (leerlingenvervoer) mogelijke consequenties voor wijzigingen van school-
tijden. Alle informatie is bijna compleet en dit leidt in november tot een voorstel van de werk-
groep aan de directie. In december a.s. spreekt de directie hierover met het schoolteam. Begin 
januari 2019 ontvangt u als ouder dit voorstel. Op maandagavond 21 januari a.s. houden wij om 
19.30 uur een extra informatieavond voor ouders die vragen hebben of hun mening wil-
len geven over het voorstel. In februari 2019 zal dit voorstel formeel worden voorgelegd aan de 
Medezeggenschapsraad. Hierbij heeft de personeelsgeleding adviesrecht en de oudergeleding 
instemmingsrecht. Mochten de schooltijden veranderen, dan gaat dit plaatsvinden m.i.v. het 
nieuwe schooljaar 2019-2020. 

 
Sportnieuws 
De sportspecial judo voor T4 is alweer afgesloten. Na drie lessen wisten onze judoka’s wat de 
termen; hajime, mate en ree betekenden en mochten ze de meesters in de houdgreep leggen. 
Het werd afgesloten met een welverdiende diploma. De foto’s zijn op Social schools te bewon-
deren geweest.  
De komende weken zullen er bij de sportspecial boksen nog de vonken van de bokshand-
schoenen vliegen! Een selectie van het VSO en T8 werkt zich op woensdag bij meester Dirk in 
het zweet om hun dekking goed hoog te houden, een voorste directe of een opstoot te kunnen 
uitdelen en op het eind mogen ze wellicht de ring in tegen 1 van de meesters. 
Woensdag 21 en 28 november zijn er voor de klassen Instroom en T2 sportspecial lessen 
waarin we wat extra aandacht geven aan bewegingsvormen zoals klimmen, springen en 
schommelen.  
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EKEP 
EKEP staat voor Eén kind één plan, bij u allen wel bekend. De Maurice Maeterlinckschool is 
gecertificeerd voor de werkwijze van het keurmerk EKEP. Momenteel wordt er gewerkt aan de 
verlenging van het keurmerk EKEP door een werkgroep bestaande uit een aantal ouders van 
de leerlingen, behandelaars van Sophia revalidatiecentrum en medewerkers van de school. 
Een onderdeel van de verlenging is een visitatie. Zo komt er binnenkort een werkgroep van 
een andere mytylschool onze school bezoeken om ervaringen en tips en tops uit te wisselen. 
Hetzelfde zal onze werkgroep op weer een andere mytylschool doen met als doel de werkwij-
ze EKEP verder te verbeteren. 
 
Vooraankondiging ouderavond Nieuwbouw 
Het is alweer een tijdje terug dat u bent geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van het So-
phia Revalidatie en de Maurice Maeterlinckschool. Het huidige gebouw van beide organisaties 
voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.  
De gemeente, het Reinier de Graaf (de nieuwbouw zou komen naast het Reinier de Graaf), 
Sophia Revalidatie en de school hebben onlangs een intentieverklaring ondertekent voor de 
nieuwbouw van revalidatie en school. De medewerkers van school hebben ondertussen meer-
dere bijeenkomsten gevolgd met de architecten van M3V om onze ‘droom’ waar te maken; een 
fantastisch nieuw gebouw die aansluit bij de wensen en visie van de school. Ook de leerlingen 
van de leerlingenraad hebben gesproken met de architecten over zaken die zij belangrijk vin-
den. 
U als ouder nemen we ook graag mee in het traject naar een nieuw schoolgebouw. Op 27 no-
vember van 19.30 - 21.30 is er een ouderavond over de nieuwbouw.   
Reserveer de datum alvast, uitnodiging volgt! 
 
Fusie Responz en SSOL (Stichting Speciaal Onderwijs leiden e.o.) 
Zoals u wellicht al weet, zal de fusie tussen Responz en SSOL per 1 januari 2019 van kracht 
zijn. Het nieuwe bestuur zal de naam ‘Resonans’ gaan krijgen. Met de fusie zal ook de organi-
satiestructuur van de scholen veranderen. De locaties van Resonans zullen in de dagelijkse 
gang aangestuurd worden door teamleiders, voorheen ook wel afdelingsmanagers. De team-
leiders zijn integraal verantwoordelijk voor een afdeling/locatie, wat wil zeggen dat ze een ge-
deelde verantwoordelijkheid hebben over de medewerkers, de resultaten en kwaliteit van het 
onderwijs, de financiën enz. Alle teamleiders hebben ondertussen een assessment gehad en 
binnenkort zullen er gesprekken plaatsvinden tussen de teamleiders en het bestuur van Reso-
nans. 
De locaties worden meer op afstand aangestuurd door een sectordirecteur. Er komt één sec-
tordirecteur voor alle Mytyl/ en Tyltylscholen van Resonans, één voor alle SO ZML scholen 
(Zeer Moeilijk Lerend) en een sectordirecteur voor de VSO locaties. 
De eerste sollicitatieronde voor de functie van sectordirecteur heeft ondertussen plaatsgevon-
den. Binnenkort zal een tweede ronde plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de sectordirecteu-
ren per 1 januari 2019 benoemd zullen worden. 
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Heeft u al een bezoek gebracht aan onze website?  

U kunt deze vinden via www.mmschool.nl  

Maurice Maeterlinckschool 

Buitenhofdreef  10  
  2625 XR  Delft  

Tel:  

http://www.mmschool.nl E-mail: b.olders@mmschool.nl 
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Heeft u ideeën, opmerkingen, suggesties m.b.t.  
de Nieuwsbrief ? Laat het ons weten:  

b.olders@mmschool.nl  

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019  
Kerstvakantie             24-12-18 t/m 04-01-19 
Voorjaarsvakantie       25-02-19 t/m 01-03-19 
Goede Vrijdag             19-04-19 
Tweede Paasdag        22-04-19 
Meivakantie                 29-04-19 t/m 10-05-19 
Hemelvaart                 30-05-19 t/m 31-05-19 
Tweede Pinksterdag 10-06-19 
Zomervakantie            22-07-19 t/m 30-08-19  
 
   

Externe audit betreffende kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs 
Op maandag 29 oktober heeft er een audit plaatsgevonden binnen de Maurice Maeterlinck-
school. Sinds 2016 Is de Maurice Maeterlinckschool gecertificeerd. 
Een audit is een soort onderzoek naar de kwaliteit van de school. De audit is uitgevoerd door 
CIIO, een organisatie die professionele dienstverleners kan certificeren. CIIO heeft onderzoek 
gedaan naar de veiligheid van de leerlingen binnen de school, de koers die de school vaart, de 
behaalde resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en de organisatie rond 
de verschillende beleidsterreinen. Er is gesproken met verschillende medewerkers van de 
school en met een aantal leerlingen. Er zijn klassenbezoeken gehouden, dossiers bekeken en 
verschillende beleidsstukken onderzocht. De terugkoppeling aan het einde van de dag was kort 
en positief, met hier en daar wat aandachtspunten. Binnenkort zullen we een uitgebreide rap-
portage ontvangen van het onderzoek. Een samenvatting van deze rapportage zullen we in de 
volgende nieuwsbrief met u delen. 


