Beste ouder/verzorger,
Het is meivakantie! We hopen dat u er allemaal van kunt genieten, al beseffen we ons dat dit
voor de één makkelijker is dan voor de ander. Zeker in deze periode van onrust en soms onzekerheid. Vannacht droomde ik dat na de meivakantie alles weer terug is naar het gewone normaal. Dat we weer kunnen praten en lachen zonder mondkapje, we elkaar weer een schouderklop kunnen geven en we niet meer hoeven op te letten of er genoeg afstand is. Hopelijk gaan
we snel de goede kant op!
Fijne vakantie allemaal!

In deze nieuwsbrief vindt u interessante onderwerpen. U kunt lezen over de nieuwe benaming
van onze groepen, de zelftesten, het Nationaal Programma Onderwijs, over de (G)MR en nog
veel meer. Ga er maar even rustig voor zitten!

Vogelnamen
Volgend schooljaar zit uw zoon of dochter niet meer
in T7, M2 of VSO5, maar in de eend, ooievaar of
sneeuwuil.
Op school spreken we binnen het SO al langer over
de M- en de T-afdeling en over T- en M-leerlingen.
Dat leidt soms tot verkeerde verwachtingen of tot teleurstellingen bij verandering van groep. Daarnaast is
het bij jonge kinderen vaak nog onduidelijk hoe hun
ontwikkeling zal verlopen en of ze richting de M- of de
T-afdeling doorstromen. Het mag van ons wel wat
kindvriendelijker. Wij willen ons presenteren als één
SO-afdeling, zoals er ook maar één VSO-afdeling is.
Om het onderwijsniveau van de leerlingen aan te geven, worden de leerlingen geplaatst in een leerroute.
Leerlingen die in dezelfde leerroute zitten en dezelfde
leeftijd hebben, komen bij elkaar in de groep. In veel
gevallen bestaat een groep uit leerlingen die in twee
verschillende leerroutes zitten, bijvoorbeeld een combigroep leerroute 4 en 5.
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Vogelnamen (vervolg)
Op school spreken we binnen het SO al langer over de M- en de T-afdeling en over T- en Mleerlingen. Dat leidt soms tot verkeerde verwachtingen of tot teleurstellingen bij verandering
van groep. Daarnaast is het bij jonge kinderen vaak nog onduidelijk hoe hun ontwikkeling zal
verlopen en of ze richting de M- of de We hanteren de leerroutes van het landelijk doelgroepenmodel van LECSO. De leerroutes leiden op tot een bepaalde uitstroombestemming.
Voor het SO kan dat zijn: vervolgonderwijs (van VSO tot Havo/VWO).
Voor het VSO kan dat zijn: vormen van dagbesteding tot (begeleid) werken.
In het SO wordt onderwijs aangeboden in leerroute 1 t/m 7.
In het VSO wordt onderwijs aangeboden in leerroute 1 t/m 5 (we bieden geen VMBO
(=leerroute 6) en Havo/VWO (=leerroute aan)
De leerroute staat vermeld in het Ontwikkelingsperspectief (OPP) en is/wordt met ouders besproken.
Het zal even wennen zijn, maar wij zijn blij met deze stap.

Stukje over DiGiD.
Het kan voorkomen dat u uw zoon of dochter wil/moet laten testen op corona. Om een test aan te
vragen bij de GGD heeft u een DiGiD nodig. Ook een DiGiD van uw kind. Het is best even een
klusje om een DiGiD aan te vragen, maar u kunt dat op elk moment doen. Voor meer informatie
zie: www.digid.nl

Zelftesten
Na de meivakantie is het voor alle medewerkers van de Maurice Maeterlinckschool mogelijk om
zichzelf preventief testen op het coronavirus. De testen worden geleverd door het rijk.
Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. De medewerker besluit zelf om thuis een zelftest af te
nemen, of niet. Voorwaarde is dat de medewerker zelf geen klachten heeft die passen bij het coronavirus, en geen nauw contact is van iemand anders die besmet is. De zelftest is dus een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen in het onderwijs en het testbeleid van de overheid,
en komt hier niet voor in de plaats.
Een medewerker met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het
coronavirus of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, laat zich testen bij de GGD (in ons geval loopt dit via Basalt).
De Maurice Maeterlinckschool neemt een neutrale rol aan in het gebruik van de zelftesten. We
stimuleren het niet onder de medewerkers, maar raden het ook niet af. Medewerkers maken zelf
een afweging.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Vanwege corona gaat er de komende 2,5 jaar ruim 8 miljard euro naar het onderwijs. Elke
school krijgt een deel van dat geld om achterstanden bij leerlingen weg te werken die zijn
opgelopen door corona.
Om te bepalen of en welke achterstanden kinderen hebben opgelopen, wordt van de
scholen verwacht dat zij een ‘schoolscan’ uitvoeren. Met de schoolscan krijgen de scholen
zicht op de vertraging en ontstane of verergerde problematiek bij leerlingen als gevolg van
de coronacrisis.
De schoolscan richt zich op drie domeinen:






Vakspecifieke kennis en vaardigheden: in beginsel alle leergebieden en niet alleen taal
en rekenen.
Vakoverstijgende kennis en vaardigheden: naast de sociaal-emotionele ontwikkeling en
het welbevinden gaat het hierbij bijvoorbeeld om leren leren, zintuigelijke en motorische
ontwikkeling, spelontwikkeling en mobiliteit.
Praktijkvorming: hierbij gaat het om de kennis en vaardigheden die een deel van de
leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en het vso in stages verwerven.

De schoolscan is beschreven in 3 fases:
1. Het in beeld brengen van de impact van corona op de leerlingen; de analyse.
2. Het in beeld brengen van de mogelijkheden en behoeftes van de school om aan de
achterstanden te gaan werken.
3. Het opstellen van een (school) programma voor de komende jaren.
In alle drie de fases worden de ouders en de MR betrokken. Na de meivakantie ontvangt u
meer informatie over de schoolscan.

Doppen voor KNGF Geleidehond
In de plastic zakken en tassen met doppen die wij op school inzamelen voor KNGF Geleidehond
zitten vaak nog verkeerde doppen en deksels. Alleen hard plastic schroefdoppen en deksels,
bijv. van frisdrank, melk of sap maar ook van tandpasta, shampoo, wasmiddel, chocopasta etc.
zijn welkom bij het inzamelpunt waar wij de doppen en deksels inleveren.
Wigwamvakanties
Bij deze nieuwsbrief is de ook de Wigwamvakantiefolder toegevoegd als bijlage.

Nieuw GMR lid gezocht
Net zoals de Maurice Maeterlinckschool een Medezeggenschapsraad heeft, waarin ouders en
personeel meepraten en beslissen over de gang van zaken op de school, heeft Resonans
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR houdt zich bezig met allerhande bestuurlijke zaken die de ouders en personeelsleden van Resonans aangaan, maar niet onder de bevoegdheid van de MR vallen. Je kunt hierbij denken aan het lange termijn personeelsbeleid, aan de koers van het bestuur op het gebied van Corona, het uitwisselen van kennis binnen de stichting, overleg met de Raad van
Toezicht en nog veel meer. In het ideale geval vaardigt elke school een personeelslid en een
ouder af naar de GMR.
De GMR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen met het bestuur om te vergaderen. Twee
keer per jaar is er ook overleg met de Raad van Toezicht, meestal tijdens een GMR vergadering. Het laatste jaar waren de vergaderingen steeds digitaal. Hopelijk kunnen we binnenkort
weer op het bestuurskantoor of op de scholen bijeenkomen.
Sinds enige tijd is de plek van de ouders namens de MMS vacant binnen de GMR. Die plek
kan worden ingenomen door een ouder die ook in de MR zit, maar dit hoeft niet.
Mocht u interesse hebben en samen met de ouders en personeelsleden van Resonans mee
willen bouwen aan de toekomst van de scholen, neem dan contact op met de MR van de
school mr@mmschool.nl
Samenvatting MR-vergadering 19 april 2021
Op maandag19 april jongstleden heeft er een MR-vergadering plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de volgende belangrijkste punten besproken.
De MR heeft het SOP SO (schoolondersteuningsprofiel SO) besproken. Iedere school is verplicht om een SOP op te stellen. In het SOP staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de
school kan bieden. Op deze manier wordt duidelijk of leerlingen een passende plek kunnen
krijgen. U kunt het SOP vinden op de website van de school.
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Samenvatting MR-vergadering 19 april 2021(vervolg)
De vierdaagse schoolweek is ook besproken. Helaas is het nog niet mogelijk om na de meivakantie terug te gaan naar de vijfdaagse schoolweek. Er is nog te veel uitval onder medewerkers. Het testen van medewerkers gaat spoedig, al is men toch een dag afwezig voordat
men de uitslag krijgt.
Door de coronacrisis maakt het kabinet extra geld vrij voor achterstanden in het onderwijs.
De school moet eerst een plan maken hoe dit in te gaan zetten. De school is bezig met een
inventarisatie. Ouders worden in deze nieuwsbrief geïnformeerd over welke passende oplossingen ingezet gaan worden.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een brief over het zelftesten
gestuurd naar alle scholen in Nederland. De inhoud van de brief is besproken in de vergadering. Over het zelftesten heeft school het standpunt dat we het zelftesten over laten aan de
medewerkers zelf. Medewerkers worden niet verplicht of aangeraden de zelftest preventief
te gebruiken.
Concept schoolgids VSO en SO zijn op inhoud besproken. Na een aantal praktische aanpassingen en na instemming van de OMR zal de schoolgids op de website van de MMS
worden geplaatst.
Het schoolkamp VSO kan door Corona helaas niet doorgaan. Er komt een alternatief programma in de vorm van een feestweek.
De volgende MR-vergadering is op 21 juni 2021
De notulen zijn op te vragen zodra deze bij een volgende vergadering zijn goedgekeurd. Dit
kan door een email te sturen naar Angela Pellikaan, voorzitter van de medezeggenschapsraad. apellikaan@resonansonderwijs.nl
Oudergeleding
Xandra Thiele (VSO 3)
Annemarieke Taal (T3)
Mieke van Kester (M3)

Personeelsgeleding
Angela Pellikaan (voorzitter) (T3)
Ineke Raaman (T4)
Marion Elshof (M5)

Beste leerlingen en broertjes en zusjes van de MMS,

Op vrijdagavond 4 juni om 1800 uur organiseert de OMMD een bingo.
Door de beperkingen die er wegens Corona zijn, zal dit online plaatsvinden
vanuit je eigen woonkamer.
Heb je zin om mee te doen en kans te maken op mooie prijzen?
Geef je dan snel op.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar
ommdbingo@outlook.com
Vermeld je hierbij of je broertjes en of zusjes ook meedoen?

Verdere informatie volgt zo snel mogelijk dus houdt de nieuwsbrief in de
gaten.
Groetjes de OMMD

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021
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
8.30 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
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Wigwamvakanties
Zorgeloos genieten met het hele gezin!
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