
 
 
 

 
          Voorjaarsvakantie  25-02-19 t/m 01-03-19 
 Lln. tot 8 jaar vrij  04-03-19 
 Carnaval   05-03-19  
 Studiedag (alle lln. vrij)  12-03-19 
 Staking (alle lln. vrij) 15-03-19 
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 Het lezen van deze nieuwsbrief 

 

 
  

 

  

 

 

 

Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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  22 februari 2019 

Jaargang 24 nr. 5 
Voor u ligt de 5e nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog wel! De school wil namelijk 
nog dit schooljaar overstappen naar een digitale nieuwsbrief. Deze zult u dan 
via Social Schools ontvangen. Maar, zover is het nog niet. U kunt nog even ge-
nieten van deze papieren versie. 
In dit nummer treft u informatie over de staking op 15 maart, de laatste stand 
van zaken rond de wijziging schooltijden, de aanschaf van een nieuwe school-
bus (en daar zijn we héél blij mee), de aankondiging van het oudertevreden-
heidsonderzoek en nog veel meer. 
Veel leesplezier! 
Namens alle medewerkers van de school, 
 
John van Berkel 
Teamleider VSO 
 
School dicht op 15 maart 
In de Nieuwsbrief van 11 januari jl. bent u geïnformeerd over de landelijke sta-
king in het onderwijs op 15 maart a.s. Ondertussen hebben we binnen school 
geïnventariseerd wie er gaan staken. Op basis van het aantal medewerkers dat 
gaat staken, zijn we genoodzaakt de school te sluiten op 15 maart. Helaas is 
het die dag niet mogelijk om uw zoon of dochter aan te melden voor de na-
schoolse opvang. De taxichauffeurs zijn vandaag ook op de hoogte gebracht. 
 
Wijziging schooltijden 
Op maandag 21 januari was er een ouderavond over het voorstel 'wijziging 
schooltijden'.  
Over dit voorstel heeft u ook kunnen lezen in de Nieuwsbrief van  
11 januari jl.(zie op onze website) 
Tijdens deze ouderavond waren 16 ouders aanwezig.  
De avond verliep positief en er werden kritische vragen gesteld.  
Er was waardering van de MR-ouders voor de manier waarop de school dit pro-
ces aanpakt en communiceert.  
Een veel gehoord probleem is de lange vervoerstijden van de leerlingen. De MR 
ouders benadrukken aan ouders steeds hierover contact op te nemen met de 
gemeente en uw klacht hierover te laten horen. 
In de Nieuwbrief van 11 januari jl. heeft de school aangegeven dat de naschool-
se opvang uitgebreid gaat worden naar alle dagen in de week. 
Echter Middin, de organisatie die nu de woensdagmiddag en vakantie opvang 
realiseert, gaf bij nader inzien aan dit toch niet te kunnen waarmaken.  
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Voor de ouders is de aanwezigheid van een BSO op alle dagen van de week erg belangrijk. De MR 
gaf aan dat het vervoer na de BSO valt onder zorgvervoer dat door ouders zelf moet worden aan-
gevraagd en niet meer onder leerlingenvervoer. Heeft u hulp nodig bij deze aanvraag kunt u een 
beroep doen op het maatschappelijk werk. De school erkent het belang voor BSO  voor ouders 
en gaat zich inspannen om deze BSO toch gerealiseerd te krijgen. 
 
Inmiddels hebben verschillende ouders aangeven gebruik te willen gaan maken van BSO  bij 
een wijziging van de schooltijden tot 15.00 uur. 
Mocht u dit nog niet kenbaar hebben gemaakt verzoeken wij  u vriendelijk u interesse ken-
baar te maken op de mail c.heuvel@mmschool.nl. 
Graag hierbij aangeven op welke dagen u gebruik van BSO wenst te maken en tot hoe laat! 
Naast deze kritische kanttekening werd het voorstel wijziging schooltijden ook als positief ervaren. 
Er was begrip voor de huidige werkdruk voor de medewerkers en de lange schooldagen voor leer-
lingen. 
 
Aankondiging Ouder Tevredenheid Onderzoek  
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te 
bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden, is uw mening voor ons van belang. Om u in de ge-
legenheid te stellen om ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt 
aan onze school, èn op welke punten verbetering plaats zou kunnen vinden, willen we een ouderte-
vredenheidsonderzoek doen. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoek, - en communicatie-
adviesbureau voor het onderwijs “Scholen met succes “.  
De vragenlijsten zullen in de week van 11 maart aan uw kind meegegeven worden. En kun-
nen ook met de tassenpost op school worden ingeleverd. Uiteraard hopen we op een grote 
respons, hoe meer ouders mee doen aan het onderzoek, des te betrouwbaarder zijn de resultaten. 
 
Naamwisseling functie. 
Met het ontstaan van Resonans per 1 januari jl. zijn een aantal functies van naam veranderd.  
De functienaam klassen assistent is veranderd in onderwijsassistent. 
 
Eén kind, één plan (EKEP) 

De Maurice Maeterlinckschool en Basalt zijn in het bezit het landelijk keurmerk Eén kind, één plan 

(EKEP) en daar zijn we trots op. Het doel van EKEP is dat de ouders (en leerlingen), de revalidatie 

en school allemaal werken volgens één plan ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen/

kinderen. Om het keurmerk te verkrijgen moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen. De 

afgelopen periode is hard gewerkt om een verlenging van het keurmerk te realiseren. En dat is ge-

lukt! Samen met een aantal ouders, behandelaars en medewerkers van de school hebben we dat 

voor elkaar gekregen. Langs deze weg willen we namens school en revalidatie iedereen hartelijk 

danken die heeft meegewerkt aan de verlenging voor hun positieve bijdrage en inzet. Hartelijk 

dank! 

Nieuwe vrienden 
M4 heeft nieuwe vrienden gemaakt. De afgelopen weken heeft M4, middels mail, skype en het 
schrijven van kaartjes contact gehad met leerlingen van een school uit Gent. Dit contact is zo leuk 
geweest dat de Belgische school heeft besloten om op bezoek te komen. Op donderdag 21 februari 
was het zover, 23 leerlingen uit Gent zijn met de trein naar Delft gekomen. Samen met de leer-
lingen van M4 hebben zij een dag gehad om nooit te vergeten. 
 

mailto:c.heuvel@mmschool.nl
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BASALT-INFORMATIE 
Vacature Basalt 
Voor het artsen spreekuur van de Kinderrevalidatie van Basalt, locatie Delft, zoeken wij een vrijwil-
liger voor 4 uur per week op donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
 
De functie 
U zet de koffie en thee klaar, en u ontvangt de ouders en kinderen. Eventueel haalt u zelf de kin-
deren uit de klas voor het spreekuur. Tijdens de schoolvakanties bent u vrij. 
 
Wat vraagt Basalt Revalidatie van u? 
Dienstverlenende mentaliteit. 
Positieve en enthousiaste houding. 
Praktische instelling. 
Kunnen samenwerken met medewerkers en andere vrijwilligers. 
Discretie en betrouwbaarheid. 
Klantgericht 
VOG verplicht 
 
Wat biedt Basalt Revalidatie u? 

WA-verzekering vanuit Basalt Revalidatie tijdens de uren waarin u voor Basalt Revalidatie werkt. 

Reiskostenvergoeding 0.19 per km, met een maximum van 30 km op en neer. 

Overeenkomst 

Informatieve bijeenkomsten. 

Jaarlijks gezellig avondje. 



WWW.MMSCHOOL.NL 
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  
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 
  
   
 
   

Een nieuwe aangepaste schoolbus! 
Graag willen we u vertellen dat onze droom werkelijkheid is geworden. 
Na een jaar van voorbereidingen, projectplan schrijven, sponsoren zoeken, acties opzetten zo-
als de MMS-loterij op Kerstavond, de Kerstmarkt op het Segbroek College in Den Haag en de 
verkoop van chocolademelk en glühwein door de Rotary Delft op lichtjesavond is het gelukt ...... 
We hebben een prachtige aangepaste rolstoelbus gevonden waar 6 rolstoelen in vervoerd kun-
nen worden. 
De leerlingen van VSO 3 zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor een feestelijk onthaal 
van deze (voor ons) ‘Gouden Koets'. De hele school en de sponsoren worden hier natuurlijk 
voor uitgenodigd. 
Het mag duidelijk zijn dat deze bus voor alle leerlingen van school bedoeld is en niet alleen voor 
het VSO. We hopen dan ook dat we er heel veel gebruik van gaan maken in het belang van uw 
kind. 

  
 En hier is ’t ie dan!!! 

Nieuwe website 

Momenteel wordt er hard gewerkt om onze website te vernieuwen. De menustructuur is klaar en 

past helemaal in de lijn van de andere scholen binnen Resonans, onze nieuwe Stichting. Zodra 

de nieuwe website in de lucht gaat, hoort u het van ons. 


