Beste ouder/verzorger,
Het is bijna December, dat betekent dat Sinterklaas in het land is en hoogstwaarschijnlijk ook in
Delft. We hebben vernomen dat de Goedheiligman een bezoekje brengt op de Maurice Maeterlinckschool op 4 december. Spannend! Reuze benieuwd wat ons dit jaar allemaal te wachten
staat!
In deze nieuwsbrief ook informatie over de nieuwe bestuurder van Resonans, de kerstviering,
anders dan normaal, maar zeker net zo leuk. Een bericht van de afdeling ICT, de OMMD en de
samenwerking school en Basalt. En natuurlijk nog veel meer.

Benoeming Bob Olders bestuurder Resonans
Met veel genoegen maken we bekend dat we een
nieuwe bestuurder hebben gevonden voor Resonans.
Hij is geen onbekende voor onze organisatie: Bob Olders. Hij volgt Johan Taal op in het college van bestuur. Bob was de afgelopen jaren werkzaam als sectordirecteur bij Resonans voor de sector mytyl/tyltyl.
Hij heeft de werving- en selectieprocedure succesvol
afgerond. De raad van toezicht heeft Iepe Roosjen
per 1 januari 2021 vanwege zijn ruime ervaring benoemd als voorzitter van het CvB. Bob Olders wordt
lid van het CvB. Door de benoeming van Bob als lid
college van bestuur ontstaat er een vacature voor
sectordirecteur bij de sector mytyl/tyltyl. Hiervoor starten we op zeer korte termijn een werving- en selectieprocedure. We zetten de vacature eerst intern uit. Als
er geen geschikte kandidaat is, dan volgt een externe
procedure. Met Bob Olders hebben wij vertrouwen in
een blijvend sterk Resonans.
Per 17-02-2020
Resonans
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp.
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Kerst in de school
We genieten volop van de Sinterklaas sfeer in de school en in de klas, maar achter de
schermen is de kerstcommissie al druk bezig met de voorbereidingen om er ondanks alles
toch een mooi Kerstfeest van te maken.
Dit jaar zal dat iets anders gaan dan voorgaande jaren. Toen genoten alle leerlingen ’s
avonds van een kerstdiner in de klas en was er voor ouders een gezellig samenzijn op het
Schmidtplein.
Dit jaar is dat vanwege de corona maateregelen niet haalbaar. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om een kerstontbijt / lunch in de klas te doen.
Voor alle klassen zal dit op woensdagochtend 16 december zijn behalve voor T2, T4 en M1;
zij zullen kerst op donderdag 17 december met elkaar in de klas vieren. De leerlingen hoeven hiervoor niks mee te nemen. Het ontbijt zal volledig door school verzorgd worden. Informatie hierover ontvangt u later nog van het klassenteam.
Verder heeft elk klassenteam een mooi prentenboek uit mogen zoeken en kunnen zij hier
heerlijk uit gaan voorlezen.
Wijziging functienaam teamleider naar afdelingsdirecteur
De school van uw kind valt onder de stichting Resonans. Deze stichting bestaat bijna twee
jaar. In de afgelopen periode is geëvalueerd of de organisatie goed is ingericht. Dat is het
geval. Wel vinden er enkele kleine aanpassingen plaats. Zo heet de teamleider van de afdeling waarin uw zoon of dochter zit voortaan afdelingsdirecteur. De reden hiervoor is dat gebleken is dat het voor ouders, sollicitanten en externen het woord 'directeur' duidelijker is als
men de directie van een school wil spreken. Omdat de betreffende teamleiders directeur zijn
van een afdeling, is gekozen voor de functienaam afdelingsdirecteur. Behalve de naam verandert er voor u niets. Indien u de leidinggevende van een afdeling wilt spreken, kunt u
voortaan contact opnemen met de afdelingsdirecteur.
Lege batterijen en lege cartridges
We zamelen op school al sinds een aantal jaar lege batterijen en lege cartridges in op
school. U kunt lege batterijen en lege cartridges meegeven met uw kind zodat ze ingeleverd
kunnen worden op school. De opbrengst van de lege batterijen in de vorm van waardepunten worden verzilverd bij Heutink voor de aanschaf van lesmateriaal voor de school. En de
opbrengst van de lege cartridges komen ten goede van stichting hulphond.

Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid
van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar
wil stellen voor deze taak. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de
Maurice Maeterlinckschool. De rol van de raad is meepraten over het schoolbeleid. Voor een
aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid van de school. De algemene taakomschrijving
van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms).
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Neem contact op met de MR. Dit kunt u doen
door een mail te sturen naar: MR@resonansonderwijs.nl .
De eerstvolgende MR vergadering is op 7 december 2020. Waarover praten wij? De onderwerpen die onder andere geagendeerd zijn voor deze vergaderingen zijn: RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie) , arbeidsomstandigheden, nieuwbouw, het medisch beleid, nieuwe
medewerkers/nieuwe bestuurder, stand van zaken Corona, sneltest en over een aangepaste
kerstviering.
oudergeleding: Xandra Thiele, Annemarieke Taal
personeelsgeleding: Marion Elshof, Ineke Raaman en Angela Pellikaan (voorzitter)

Samenwerking school, ouders en Basalt revalidatie
Doordat de therapiebehandelingen nu in blokken worden ingezet en de maatregelen rondom corona het niet meer mogelijk maken om fysiek in het gebouw te komen, is de gespreksmiddag op
de oude manier niet langer zinvol. Met ingang van januari gaan we over op een nieuwe werkwijze:
 Bij de start van een nieuw behandelblok neemt de behandelaar telefonisch contact op met ouders. In dit gesprek maken ouders kennis met de therapeut, wordt de start van het behandelblok aangekondigd en kunnen er aandachtspunten uitgewisseld worden. Therapeuten koppelen afspraken terug naar de klas.

 Aan het eind van het behandelblok wordt er nogmaals contact opgenomen met ouders. In dit
gesprek wordt teruggekeken naar de behandelperiode en de doelen. Een eventueel vervolgtraject wordt besproken of de behandelpauze wordt uitgelegd. Therapeuten koppelen afspraken terug naar de klas.
 De leerkracht neemt 3 weken voorafgaand aan de planbespreking contact op met ouders om
de voortgang in het onderwijs te bespreken.
(Patty Dekker en Marijke de Roos)

Bericht ICT
Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op ICT-gebied op de Maurice Maeterlinckschool.
Daar willen wij u graag even in meenemen. In de Coronatijd is er veel geïmproviseerd met
Onderwijs op Afstand: videobellen, met iPads in Gynzy, boekjes of werkjes aan de deur,
enz. Iedere groep vraagt eigenlijk om een specifieke aanpak. Daarnaast is er uit de Resonans brede ouderenquête naar voren gekomen dat u als ouders/verzorgers graag alle
(digitale) informatie gebundeld ziet, graag alle informatie gemakkelijk bereikbaar is, het liefst
met een (week)planning.
Dit heeft ons Resonans breed een impuls gegeven Onderwijs op Afstand te stroomlijnen:
met de Intern Begeleiders en ICT-ers proberen wij momenteel één (deels) digitale werkwijze
op te zetten, dit kost tijd maar is de investering zeker waard. Wordt aan gewerkt dus!
Er zijn nu ook in leerroute 4 diverse groepen gestart met het werken op de iPad: eerst in de
groep, sommige groepen geven de iPad (na het tekenen van een gebruikersovereenkomst)
ook dagelijks mee naar huis (zie alle grijze rugzakken!). Voor VSO1 en M5 komen er nog
voor de Kerst Chromebooks aan: na de iPad is het een leerzame vervolgstap om hiermee
aan de slag te gaan. Na de Kerst krijgen de ouders van deze klassen meer informatie over
het gebruik hiervan. Tot slot werken VSO1 en VSO3 mee aan de pilot Digitale Geletterdheid, waarbij Basisvaardigheden, Computational Thinking (even Googlen?), Mediawijsheid
en Informatievaardigheden centraal staan. Wij proberen een goede methode uit om onze
leerlingen voor te bereiden op de 21e eeuw!
Heeft u nog vragen, mail ict@mmschool.nl.
Groet, Martijn en Chris

Voedselbank inzameling!
De inzameling voor de voedselbank is een groot succes.
Hartelijk dank daarvoor.
U kunt nog tot en met maandag a.s. voedingsmiddelen/verzorgingsproducten inleveren.

Bericht OMMD

Beste ouders en verzorgers,
Wat gaat de tijd toch snel. De decembermaand met de gezelligheid van Sinterklaas en
Kerst staat weer voor de deur. Het zal dit jaar anders gevierd worden dan dat iedereen gewend is, maar we proberen er toch iets moois van te maken.
Op school is het podium weer klaar voor de komst van de sint en de kinderen hebben inmiddels hun schoen kunnen zetten.
Op 7 december gaan we het podium veranderen voor Kerst. We doen dit anders dan dat u
van ons gewend bent. We hebben ervoor gekozen dit eenmalig in de avond te doen.
We starten om 19.00 uur.
We zijn nog op zoek naar een paar helpende handen. U kunt zich aanmelden via Social
Schools. Onlangs hebben wij ook de oproep gedaan voor de ouderbijdrage. Voor diegene
die al heeft betaald, heel erg bedankt. Met behulp van deze bijdrage kunnen wij weer leuke
activiteiten organiseren voor de leerlingen. U wil toch ook een glimlach zien op elk gezicht?
Wij wensen jullie een fijne Sinterklaas toe!
Groetjes,
Angelique, Crista, Elise, Leonie, Lot en Pascaline.

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021
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 27-08-2021

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

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

