Beste ouder/verzorger,

Dit is de laatste oudernieuwsbrief van het schooljaar. Terugblikkend op het jaar kunnen we constateren dat het een bijzonder jaar is geweest. Het coronavirus heeft voor veel mensen het dagelijks leven aanzienlijk ontregeld.
Dat geldt niet in de laatste plaats voor de schoolgaande
jeugd en hun gezin. Nog steeds kunnen de meeste kinderen
niet een volledige week naar school. Uit ervaring kan ik zeggen dat het voor kinderen een moeilijke tijd is (geweest).
Gelukkig gaan we de goede kant op.
De maatregelen rond het coronavirus worden elke keer nog
versoepeld waardoor er meer mogelijk is, vooral ook voor de
jeugd.
Vooruit blikken is moeilijk. Maar laten we hopen dat een 2e
sluiting van de scholen ons bespaard blijft. Ik hoop dat u allen een heel fijne vakantie heeft en dat we u in goede gezondheid allemaal weer terug zien.
In deze nieuwsbrief treft u o.a. informatie over de volledige
opening van de school volgend schooljaar, het nieuwe medische beleid, de nieuwbouw, het verlof van Annefloor Verleg,
teamleider SO-M, de OMMD en Basalt. Veel leesplezier!
John van Berkel
Teamleider vso
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Opening schooljaar voor alle leerlingen
Onlangs zijn de maatregelen tegen het coronavirus weer iets versoepeld. De leerlingen van het V(S)O
kunnen gelukkig na de zomervakantie ook weer de hele week naar school.
Na de zomervakantie is de school dan ook weer open voor alle leerlingen en voor alle dagen van de
week. Een aantal medewerkers van de school valt binnen de risicogroep. Voor hen zijn we op zoek naar
vervanging. Er is goede hoop dat de bezetting na de vakantie weer voldoende is ingevuld, zodat we bij
ziekte ook kunnen vervangen.
Zoals u weet hadden we naast het wel of niet aanwezig zijn van de leerlingen, ook andere maatregelen
binnen school getroffen. Zo mochten de ouders, taxichauffeurs en andere volwassenen niet meer in het
gebouw komen, zijn er looproutes aangebracht, is de hygiëne verscherpt enz.
Volgend schooljaar zullen een aantal van deze maatregelen van kracht blijven. Volgende week gaat de
school in overleg met het team en de MR om de maatregelen van na de zomervakantie te bespreken.
U wordt daar de komende 2 weken nader over geïnformeerd.

Medicatie
De Maurice Maeterlinckschool biedt in haar onderwijs- en zorg aanbod verpleegkundige zorg. Deze
zorg bestaat o.a. uit het toedienen van medicatie. Voor het verantwoord uitdelen van medicijnen en om
aan de wettelijke eisen te voldoen, is het noodzakelijk dat u de gegevens over medicijnen volledig en
duidelijk invult op het invulformulier medicatiegebruik op school. Dit formulier is te vinden op de site:
www.mmschool.nl onder het kopje documenten. De medicatie wordt enkel gegeven wanneer er een volledige ingevuld en getekend medicatieformulier is. Dit geldt ook voor medicatie die incidenteel gegeven
moet worden (denk aan antibiotica).

De afgelopen schooljaren is er gewerkt met medicijnboxen, vanaf het schooljaar 2020-2021 zal de medicijn box echter verdwijnen en zal er op onderstaande manier gewerkt worden.
De medicijnen worden enkel in ontvangst genomen in de originele verpakking op naam van het kind,
met bijsluiter en een extra sticker. De extra sticker hebben de verpleegkundigen nodig voor de aftekenlijst. Daarnaast is het zeer wenselijk wanneer school in bezit is van een medicatieoverzicht van uw
zoon/dochter, u kunt deze bij de apotheek opvragen.
De medicatie wordt in de klas, vanuit de originele verpakking door de verpleegkundige aan de betreffende leerling gegeven en afgetekend.
Wanneer de medicatie verandert of gestopt dient te worden, vragen wij u het formulier medicatiestop of
medicatiewijziging in te vullen. Deze formulieren zijn tevens te vinden op de site: www.mmschool.nl onder het kopje documenten. Indien u nog vragen heeft kunt u ons op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 08:00-08:45 en 15:15-16:00 uur telefonisch bereiken en op woensdag tussen 08:0008:45 en 12:30-13:30 op telefoonnummer: 015- 2780375 of via de mail verpleging@resonansonderwijs.nl
Groetjes, de verpleging

Verlof Annefloor Verleg
Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie ben ik met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat ik een
poosje niet op de Maurice Maeterlinckschool rond zal lopen. Lonneke Wismans zal mijn taken als teamleider van de Mytyl-afdeling waarnemen. Zij is van dinsdag t/m vrijdag op school aanwezig en via mail
(lwismans@resonansonderwijs) en telefoon te bereiken (015-2780200). Voor nu, iedereen alvast een fijne
vakantie en tot ziens in het nieuwe jaar!

De nieuwbouw
Het is even stil geweest rond de nieuwbouw, maar we kunnen u meedelen dat de school naar een volgende fase toe gaat in de realisatie van de plannen. Het gezamenlijke Programma van Eisen (PvE), zoals die
door de werkgroep van school en Basalt is opgesteld, is door de besturen van Basalt, de gemeente en de
school goedgekeurd. In het gezamenlijke PvE staan de richtlijnen aan waar het gebouw moet voldoen.
Denk daarbij aan het aantal lokalen, de afmetingen van de badkamers, de plaatsen van de kantoren, ruimtes die gezamenlijk door Basalt en school worden gebruikt, de grootte van de aula, enz.
De volgende fase is het schetsontwerp, de opdracht hiervoor is onlangs afgegeven. Het doel van het
schetsontwerp is een globale indruk van hoe het gebouw eruit komt te zien. Daarnaast is het doel van het
schetsontwerp om een vrij nauwkeurige inschatting te kunnen maken van de kosten van het gebouw.
In oktober wordt er een besluit genomen of de 3 partijen (gemeente, Basalt en school) door kunnen gaan
met de realisatie van de nieuwbouw op basis van het schetsontwerp. Bij goedkeuring van het schetsontwerp gaat de nieuwbouw er komen. Spanend!

Jaarverslag Resonans ‘hoort, beweegt en versterkt’
Het thema van het eerste jaarverslag van stichting Resonans luidt ‘hoort, beweegt en versterkt’.
Resonans hoort, beweegt en versterkt de ontwikkeling
van de leerlingen, medewerkers en de kwaliteit van
gespecialiseerd onderwijs. In het jaarverslag leest u
het verslag van de raad van toezicht, het bestuursverslag, het verslag van de medezeggenschap en de verantwoording over onze financiën.
Een van de belangrijkste functies van dit verslag is
dan ook verantwoording aan overheden en externe
relaties.
Ook gebruiken we het intern, om samen onze onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Resonans heeft zich
in 2019 ingespannen om onderwijskundig sterker,
organisatorisch slimmer te worden en extern meer
slagkracht te krijgen. In het verslag valt te lezen dat
Resonans goed op weg is om deze doelen te realiseren. Lees op onze website het complete jaarverslag.
Maurice Maeterlinck: https://www.mmschool.nl/
jaarverslag-resonans-hoort-beweegt-en-versterkt/

Beste ouders en verzorgers,
Helaas hebben we dit schooljaar minder spetterend kunnen afsluiten dan dat u van ons gewend bent.
Het organiseren van een heuse brussen-middag/avond voor alle broers en zussen van de leerlingen
van de Maurice Maeterlinckschool kon helaas geen doorgang vinden vanwege het Corona virus.
Doordat we overlopen van geweldige ideeën en we het belangrijk vinden dat deze middag/ avond toch
aan bod zal komen hebben wij met school kunnen afspreken dat we dit gaan organiseren in het volgende schooljaar.
Toch hebben we niet stilgezeten. Op het moment dat wij school weer mochten betreden hebben wij alle
leerlingen en leerkrachten voorzien van een ijsje. Gelukkig werd dit met veel enthousiasme van de leerlingen, maar ook door de leerkrachten ontvangen. Wat fijn om al die blije koppies weer te zien.
Dit schooljaar stond ook in het teken van het afscheid van 2 OMMD leden. Anja Nauta en Mandy Lakerveld zullen na dit schooljaar aftreden uit de OMMD. We hebben inmiddels 2 nieuwe leden, maar zijn
nog steeds op zoek naar 1 lid.
Zou je het leuk vinden om samen met Angelique, Elise, Leonie en Pascaline de OMMD te vormen, stuur
dan een mail naar ommdelft@gmail.com
Voor nu allen een hele fijne vakantie en tot het nieuwe schooljaar.
Groetjes,
Angelique, Anja, Elise, Leonie, Mandy en Pascaline.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur.
Wij zijn alweer druk bezig met de puzzel te leggen hoe de planning met
behandelingen er volgend schooljaar uit gaat zien. Door toename van het aantal leerlingen, komt de
beschikbare therapie tijd onder druk te staan en de financiën vanuit de zorgsector helpen hier niet
aan mee. Ook de onzekere factor met corona en het nieuwe zorginformatiesysteem waar Basalt mee
gaat werken zorgt er mede voor dat een aantal dingen volgend schooljaar gaan veranderen.
Daarbij komt dat wij alle leerlingen en kinderen van buitenaf willen kunnen behandelen met een zo
kort mogelijke wachtlijst.
Om bovenstaande redenen zijn wij gaan zoeken naar mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van behandelingen voorop blijft staan. Wij willen jullie met deze brief graag hierin meenemen.
Planning behandelingen:
In het nieuwe schooljaar worden de leerlingen door de revalidatiearts in overleg met de betreffende
behandelaar ingedeeld in zogeheten behandelblokken. Er zijn hierin 3 opties. Behandelblok van 7
weken, behandelblok van 12 weken en een behandelblok van 21 weken. Niet alleen de lengte van
het behandelblok maar ook de frequentie in de week kan per leerling verschillen. Tussentijds wordt
dit blok met de behandelaren, de coördinator en de revalidatiearts geëvalueerd. In het evaluatiemoment wordt besloten of het blok na de afgesproken termijn gepauzeerd wordt of dat het behandelblok
verlengt zal worden met een vastgestelde duur.
Het kan dus zijn dat de behandeling van uw kind pas later in het schooljaar gestart gaat worden en
dat er therapiepauzes kunnen komen. Wanneer de behandeling(en) gestart gaan worden, in welk
behandelblok en met welke frequentie krijgt u via de planning te weten.
Hulpvragen:
De indeling/planning van de therapie zullen hulpvraag gebonden zijn. Als hulpmiddel hierin zal de
COPM-vragenlijst worden ingezet om prioritering in de hulpvragen aan te geven, welke belangrijk is
voor tijdstip van inzetten van de therapie. Uiteraard zijn er uitzonderingen waarbij het niet verantwoordt is om een behandeling te pauzeren. Dit alles is in overleg met de revalidatiearts. Wanneer de
afspraak voor het COPM gemaakt is en hoe dit in zijn werk gaat krijgt u later het schooljaar meer duidelijkheid over.

Therapievorm:
Mogelijk gaan er bepaalde vormen van therapie (denk aan aan-uitkleden, schoolse vaardigheden,
fysiotherapie) meer in groepsverband plaatsvinden. Enerzijds kan dit leuk zijn voor de kinderen, geeft
meer stimulatie, gezien kinderen ook leren van kopiëren en geeft tijdswinst waardoor de druk op de
therapie lager ligt en er minder pauzes ingelast hoeven te worden.
Lees verder op de volgende pagina

Wij hopen zo alle leerlingen optimaal te kunnen behandelen en dat ze de behandeling krijgen die ze nodig hebben op het juiste moment.
Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen. Zie onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Kranenborg (revalidatiearts) en Patty Dekker (team coördinator 4+)
P.dekker@basaltrevalidatie.nl – 06-52879885/ 015- 2780530
Tot ziens
Niet alle ouders zullen me kennen, maar de afgelopen 20 jaar heb ik heel wat voetstappen in de MMS
gezet. Eerst als ergotherapeut en inmiddels al weer 10 jaar als psycholoog. Na de zomer wordt het tijd
voor een nieuwe stap, namelijk de GZ-opleiding in Den Haag. Dan zal ik daar ook gaan werken. Ik heb
me hier als een vis in het water gevoeld en het loslaten van alle leuke kinderen, ouders en collega’s zal
best even tijd kosten. De laatste maanden waren bijzonder door Corona en iedereen is nu waarschijnlijk
aan het aftellen tot aan de zomer. Alvast een hele fijne vakantie en take care.
Hartelijke groet, Marjon Copius Peereboom

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken
voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn
van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast
staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het
schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
Lees verder op de volgende pagina

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Zomervakantie
20-07-20 t/m 28-08-20
Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
19-10-20 t/m 23-10-20
Kerstvakantie
21-12-20 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie
22-02-21 t/m 26-02-21
Goede Vrijdag
02-04-21
Tweede Paasdag
05-04-21
Meivakantie
26-04-21 t/m 07-05-21
Hemelvaart
13-05-21 t/m 14-05-21
Tweede Pinksterdag 24-05-21
Zomervakantie
19-07-21 t/m 27-08-21

Wilt u de leerkracht van uw zoon of
dochter spreken? Dat kan, graag voor
8.30 uur of na 15.00 uur bellen via het
telefoonnummer van de school.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog
veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein.
Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

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: 015 - 27 80 200
http://www.mmschool.nl
E-mail: info@mmschool.nl

