
 
 
 

 
 Ouderavond over schooltijden  21 januari 
 Leerlingen SO vrij  23 januari 
 Gespreksbijeenkomsten   12 en 14 februari  
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 Het lezen van deze nieuwsbrief 

 Invullen antwoordstrook gespreksbijeenkomsten 

 Invullen antwoordstrook ouderavond schooltijden 
  

 

  

 

 

 

Welke acties? 

Beste ouders/verzorgers, 
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Jaargang 24 nr. 4  
Al is het wat aan de late kant, toch willen we u en uw familie ook langs deze weg 
het allerbeste toewensen voor 2019. Een Gelukkig Nieuwjaar allemaal! 
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over: 
De fusie en benoeming van een sectordirecteur voor de MMS; 
De gespreksbijeenkomsten in februari; 
Ouderavond over de schooltijden 
Het oudertevredenheidsonderzoek 
Nieuws over Social Schools; 
Sportnieuws 
Nieuws OMMD 
Spots Specials 
 
Veel plezier met lezen! 
 
Benoeming sectordirecteur 
Tot de kerstvakantie was Bob Olders op de Maurice Maeterlinckschool werkzaam 
als interim-directeur. Onze school valt onder een stichting van scholen en vanaf 1 
januari jl. heet onze nieuwe gefuseerde stichting Resonans. 
Dit betekent ook dat de organisatie veranderd is en dat de scholen nu geleid wor-
den door de teamleiders. Voor de MMS zijn dit Annefloor Verleg, Corinne v.d. Heu-
vel en John van Berkel. Zij zijn dit reeds vanaf de zomervakantie. 
Ook is er vanaf 1 januari jl. een sectordirecteur benoemd voor de drie mytyl/
tyltylscholen in de regio (De Thermiek in Leiden, De Witte Vogel in Den Haag en de 
Maurice Maeterlinckschool in Delft). 
Deze sectordirecteur geeft leiding aan de teamleiders van deze drie scholen. Bob 
Olders is benoemd in deze functie en dit betekent voor de MMS dat dezelfde perso-
nen het management vormen als voorheen en Bob nu echt in dienst is van onze 
stichting. 
 
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 gelegenheid 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 medio maart een ouderte-
vredenheidsonderzoek doen. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoek,- en 
communicatieadviesbureau voor het onderwijs  
“Scholen met succes “. 
U zult t.z.t. een vragenlijst ontvangen met het verzoek om mee te werken aan het 
onderzoek. Uiteraard hopen we op een grote respons, hoe meer ouders mee doen 
aan het onderzoek, des te betrouwbaarder zijn de resultaten. 
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Social Schools 
Beste ouders, 
We zijn inmiddels enkele jaren bekend met Social Schools, waarop u regelmatig kunt zien wat er in de 
klas van uw kind gebeurt. 
Er zijn al veel ouders die zeer regelmatig kijken op www.socialschools.nl . Op maandag 21 januari gaat 
de Maurice Maeterlinckschool over op Social Schools 3.0. Op onze schoolwebsite 
(www.mmschool.nl)  staat ook een snelle link naar Social Schools. 
Wat verandert er? U moet die dag een nieuwe app downloaden in de Playstore (Android) of Appstore 
(IOS) als u Social Schools op uw telefoon gebruikt. 
Als u inlogt via een PC of laptop kunt u gewoon bij de inlog kiezen voor Social Schools 3.0.  
U logt in met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoorden en u krijgt dan zoals vertrouwd gewoon de 
pagina van de groep van uw kind te zien, dat verandert niet.  
De nieuwe Social Schools biedt meer mogelijkheden dan de groepspagina alleen: daar gaan wij eerst 
op school mee aan de slag en we houden u op de hoogte als wij andere functies gaan gebruiken. U 
kunt bij ‘meldingen’ aangeven hoe u de berichten van Social Schools wilt ontvangen: per mail en/of op 
uw smartphone. Bij belangrijke berichten ontvangt u een pushbericht op uw beginscherm. 
  
Mocht u nog vragen hebben, mail gerust met ict@mmschool.nl 
Groet, 
Chris Boek – leerkracht/ICT MMS. 
 
Staking 15 maart 2019 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 
15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs.  
Medewerkers in het onderwijs hebben het recht om te staken. Of de school open kan blijven op 15 
maart is afhankelijk van het aantal medewerkers dat gaat staken. We zullen dit z.s.m. inventariseren en 
houden u op de hoogte! 
 
Nieuws OMMD 
En dan is 2018 voorbij… 
We ronden het jaar af en kijken vooruit, wat zal 2019 gaan brengen…. 
Hopelijk een lekker zonnetje op het lentefeest op woensdag 22 mei! Staat deze datum al in jullie agen-
da? Wij zijn er al druk mee bezig, de plannen beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het gekozen the-
ma “Het Wilde Westen” is super toe te passen in allerlei leuke activiteiten. 
Zo zullen we hoefijzer werpen gaan doen, is de schiettent gereserveerd en is er gestart aan de bouw 
van een totempaal en een grote wigwam tent. Ook “schieten” de cactussen uit de grond :) 
Er wordt nog hard gezocht naar een rodeo stier en zo zijn er meer dingen waar we nog mee bezig zijn 
of die we nog even geheim houden….. 
Wel willen we alvast jullie hulp vragen voor het volgende; we zijn op zoek naar stokpaardjes en restjes/
oude blikken verf. Misschien kan iemand ons hieraan helpen? Het gaat dan om (hout)verf in de kleuren 
groen, bruin, geel of rood (of iets wat daarop lijkt). 
De stokpaardjes en de blikken werf kunnen (gedurende de maand januari) ingeleverd worden bij Dennis 
van Beek (receptie school).  
We zullen op een later tijdstip ongetwijfeld meer vragen hebben, want natuurlijk zijn we voor deze 
woensdag 22 mei 2019 ook op zoek naar helpende handen, maar voor nu blijft het even bij stokpaardjes 
en verf!! 
Namens de OMMD wensen wij iedereen een heel gelukkig en gezond 2019! 
Anja, Elise, Leonie, Nicole en Mandy 

http://www.socialschools.nl
http://www.mmschool.nl
mailto:ict@mmschool.nl
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Sportnieuws 
Woensdag 16 februari is er weer het jaarlijkse schuiftafeltennistoernooi, dit jaar voor de klassen; T6, 
T8 en VSO1. Ze hebben al geoefend tijdens de sportlessen en zullen woensdag gaan strijden om de 
winst! Het is fijn als de leerlingen in sportieve, makkelijk zittende kleding naar school komen. We gaan 
er een sportieve en een gezellige ochtend van maken, en de foto’s zullen op Social Schools geplaatst 
worden. 
 
Op woensdag 13 en 20 februari en woensdag 6 maart zijn er de sportspecials boksen die gegeven zul-
len worden door Dirk. De sportspecials boksen zal voor een selectie van de leerlingen zijn, die op 
woensdag sporten.  
Uit VSO1 zijn dat; Noor, Jordy, Chimène, Richano, Tessa en Nienke 
Uit VSO 2 zijn dat; Kevin, Amy 
Uit VSO 3 zijn dat; Lucas, Matthew 
Uit T8 zijn dat;             Nisarga, Jayden 
Ook hier zullen we achteraf foto’s van op Social Schools plaatsen. 
 
Inleiding 

In de afgelopen anderhalf jaar heeft een werkgroep van de Maurice Maeterlinckschool een onderzoek 

gedaan naar de schooltijden en een voorstel geformuleerd tot verandering. De werkgroep bestond uit 

twee ouders, twee medewerkers en de directeur a.i. van de school.  

De belangrijkste twee redenen om naar de schooltijden te kijken zijn 

 de werkdruk voor de medewerkers: meer behoefte aan tijd voor nawerk, lesvoorbereiding, overleg 

en werken aan plannen na schooltijd; 

 de vermoeidheid van leerlingen i.v.m. lange dagen. 

De werkgroep heeft onderzocht welke schooltijden het beste passen om aan de bovenstaande rede-

nen tegemoet te komen. Daarnaast is besproken wat de consequenties van een mogelijke verandering 

zijn. Uiteindelijk is de belangrijkste reden: de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen staat voorop! 

De werkgroep is gestart met het in beeld brengen van de verschillende mogelijkheden. Daar is litera-

tuuronderzoek naar gedaan en onderzoek op internet. Ook heeft de werkgroep andere scholen bena-

derd die met die schooltijden werken.  

De volgende scenario’s zijn naast elkaar gezet:  

 

1. Het 7-tot-7-model (zorgt juist voor veel langere schooldagen). 

2.   Het vijf-gelijke-schooldagenmodel (zeer  ingrijpend voor ouders, veel consequenties voor  

 therapieën bij Sophia Revalidatie) 

3. De huidige schooltijden zo laten. 

4. De huidige schooltijden aanpassen 

Het onderzoek heeft geresulteerd in het volgende voorstel nieuwe schooltijden: 

 

Voorstel lestijden in het SO t/m 8 jaar 

 
 

Leerlingen jonger dan acht jaar ontvangen tenminste 880 uur onderwijs. 

Leerlingen die voor 1 januari acht jaar worden, volgen vanaf die datum voltijds onderwijs. 

  Tijden och-
tend 

Tijden middag Lesuren Pauze in och-
tend 

  

Maandag 8.45 – 12.15 13.00 –  15.00 5,25 15 min   

Dinsdag 8.45 – 12.15 13.00 –  15.00 5,25 15 min   

Woensdag 8.45 – 12.45   3,75 15 min   

Donderdag 8.45 – 12.15 13.00 –  15.00 5,25 15 min   

Vrijdag 8.45 – 12.15   3,25 15 min   

      22,75 uur X 40 weken = 910 lesuren 
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Voorstel lestijden in het SO vanaf 8 jaar en in het VSO 
 

 
 

Leerlingen ouder dan acht jaar ontvangen tenminste 1.000 uur onderwijs. 

VSO-leerlingen ontvangen tenminste 1.000 uur onderwijs. 

Overigens kan er ook gewerkt worden met een gemiddelde schooltijd over de 8 jaren in het SO. 

Dan gaat het om 940 uur les voor alle leerjaren, ook de jongste groepen dus. 

Studiedagen worden van deze lesuren afgetrokken. 

 
In de vorm van het beantwoorden van een aantal vragen, willen we u een toelichting geven op de keu-

ze van dit voorstel. 

 

Vraag 1: De ouderpeiling levert een beeld op dat de meeste ouders de huidige schooltijden zo 

willen houden. Waarom dan toch een ander voorstel? 

Ongeveer  60% van de ouders wil geen andere schooltijden. 40% heeft hier minder moeite mee of wil 

dat wel graag. De medewerkers willen graag andere schooltijden en ook voor BSO en Sophia Revali-

datie zijn andere schooltijden prima.  

De belangrijkste twee redenen (genoemd op de vorige pagina) waarom wij naar de schooltijden zijn 

gaan kijken, hebben voorop gestaan. Om daar een antwoord op te bieden, is een aanpassing van de 

huidige schooltijden in de overwegingen van de werkgroep het beste scenario.  

De bezwaren die ouders hebben tegen de verandering van schooltijden, behalve dat alles nu met de 

huidige schooltijden georganiseerd is, heeft de werkgroep ook bekeken. Daaruit kwamen meerdere 

antwoorden als broertjes/zusjes die op een andere school zitten, vóór 7.30 uur mogelijk al opgehaald 

worden, etc. 

Vraag 2: Welke gevolgen zijn er bij het wijzigen van de schooltijden voor het leerlingenvervoer? 

Wettelijk is bepaald dat de vervoerder zich moet aanpassen aan de schooltijden. Voor de meeste ge-

meenten zoals Delft, Den Haag, Rijswijk en Midden-Delfland geldt dat leerlingen maximaal 60 minuten 

reistijd mogen hebben. Daarnaast is de school verplicht om 15 minuten voor en na schooltijd voor toe-

zicht te zorgen. Als de school om 8.45 uur start, kunnen leerlingen dus vanaf 8.30 uur op school te-

recht en mag de vervoerder op z’n vroegst leerlingen om 7.30 uur ophalen. Na afloop geldt hetzelfde. 

Indien de eindtijd naar 15.00 uur gaat, mag de vervoerder leerlingen tot uiterlijk 15.15 uur ophalen en 

de leerlingen moeten dan uiterlijk 16.15 uur thuis zijn gebracht. Ook als leerlingen samen reizen met 

leerlingen van andere scholen blijft deze regel gelden. Bij een wijziging van schooltijden moet de ver-

voerder dit dus anders organiseren. Houdt een vervoerder zich niet aan de afspraken, dan raden wij 

ouders aan hiervoor aan te kloppen bij hun vervoerder. 

In de praktijk betekent het wijzigen van schooltijden dus dat leerlingen over het algemeen 15 minuten 

eerder opgehaald en 30 minuten eerder thuisgebracht worden. 

 

  Tijden och-
tend 

Tijden middag Lesuren Pauze in och-
tend 

  

Maandag 8.45 – 12.30 13.00 – 15.00 5,50 15 min   

Dinsdag 8.45 – 12.30 13.00 – 15.00 5,50 15 min   

Woensdag 8.45 – 12.45   3,75 15 min   

Donderdag 8.45 – 12.30 13.00 – 15.00 5,50 15 min   

Vrijdag 8.45 – 12.30 13.00 – 15.00 5,50 15 min   

      25,75 uur X 40 weken = 1030 lesuren 



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  

  
   
 
   

Vraag 3: Is er een mogelijkheid voor werkende ouders om hun kind later dan 15.00 uur zelf op te 

halen?  

De school is verplicht leerlingen een kwartier na schooltijd op te vangen. Als service en overgang gaan 

wij in ieder geval het eerste jaar leerlingen opvangen tot 15.30 uur, indien ouders niet in de gelegen-

heid zijn hun zoon of dochter eerder op te halen i.v.m. hun werk of andere schoolgaande leerlingen. 

We snappen dat een wijziging logistieke problemen kan geven binnen een gezin en willen graag mee-

werken en denken aan oplossingen.  

Voor leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer geldt dit niet. De vervoerder is namelijk ver-

plicht leerlingen uiterlijk tot een kwartier na schooltijd op te halen van school. 

Vraag 5: Is er ook BSO mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag? 

 Ja, vanaf de zomervakantie 2019 zal de Buitenschoolse Opvang uitgebreid gaan worden naar alle da-

gen in de werkweek, dus van maandag t/m vrijdag. Hierover volgt later meer informatie. De BSO gaat 

de deelname inventariseren. Als er tenminste 8 kinderen willen deelnemen, kan de BSO plaatsvinden. 

Veelal kan de BSO op onze school betaald worden vanuit zorg-in-natura. 

Vraag 6: Als de schooldagen erg lang zijn voor leerlingen, is BSO dan een goede oplossing? 

BSO is anders dan onderwijs. Bij BSO is meer ontspanning, vraagt minder van concentratie en er kun-

nen rustige momenten ingepast worden. Op school wordt concentratie gevraagd. 

Vraag 7: Wat kan ik doen als ik problemen krijg met de wijzigingen? 

Vanaf de ouderavond kunt u een individuele afspraak maken met de teamleider van de afdeling van uw 

zoon of dochter. Samen denken wij mee en kijken wij naar oplossingen. 

Vraag 8: Wat kan ik doen als ik het wel of niet met dit voorstel eens ben? 

Na de informatieavond krijgt de MR in februari het voorstel ter instemming (ouders) of advies 

(medewerkers) voorgelegd. Wilt u de MR nog iets meegeven voor hun afweging, mail dan naar het vol-

gende emailadres: mr@mmschool.nl 

Vraag 9: Wat kan ik doen als ik meer informatie wil? 

Schrijf u dan in voor de informatieavond op maandag 21 januari 2019 om 19.30 uur. Tijdens deze bij-

eenkomst krijgt u uitleg en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het antwoordstrookje vindt u 

achteraan dit bericht. 

Vraag 10: Wat kan ik doen als dit voorstel mij in de problemen brengt en ik even niet weet hoe ik 
dit moet oplossen? 
Maak dan een persoonlijke afspraak met uw teamleider: 
Voor de M-groepen met Annefloor Verleg: a.verleg@mmschool.nl 
Voor de T-groepen met Corinne v.d. Heuvel: c.heuvel@mmschool.nl 
Voor het VSO met John van Berkel: j.vberkel@mmschool.nl 
 
Namens de werkgroep, 

Bob Olders, 

sectordirecteur 

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 
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