
Beste ouder/verzorger,  
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. Een schooljaar waarin helaas Corona en de 
maatregelen toch weer een rol speelden. Gelukkig hebben we ook maanden weer op de 
“gewone” manier onderwijs kunnen geven. Laten we hopen dat dat zo blijft. Eerst allemaal ge-
nieten van een welverdiende vakantie, wij wensen u een fijne zomer...maar niet voordat u hier-
onder de laatste berichten, van o.a. de OMMD, MR en Avavieren heeft gelezen!  

Bericht vanuit het managementteam van de  
Maurice Maeterlinckschool 
U heeft wellicht in een eerder bericht gelezen dat John 
van Berkel na de zomer niet terugkeert als afdelingsdi-
recteur van het VSO.  
Een sollicitatieprocedure start in augustus. Tot 1 de-
cember is Lonneke Wismans interim afdelingsdirecteur 
VSO en Angela Pellikaan interim IB-er (intern begelei-
der) VSO. Angela Pellikaan heeft op een eerder mo-
ment gesolliciteerd naar de functie van IB-er en is toen 
geschikt bevonden.  
Hoe na 1 december de functies ingevuld worden, kunt 
u tegen die tijd in de nieuwsbrief lezen. John van Ber-
kel start na de zomer als leerkracht in het VSO op een 
andere school van Resonans.  
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Met pensioen…. 
Na meer dan 40 jaar met veel plezier in het onderwijs te hebben gewerkt, ga ik per 31 juli 2022 
met pensioen. Ik heb eerst 16 jaar als juf op een basisschool gewerkt en ben daarna orthopeda-
gogiek gaan studeren. Via invalwerk ben ik in 1998 op de Maurice Maeterlinckschool terechtge-
komen. Na korte tijd als leerkracht gewerkt te hebben, kon ik al snel als orthopedagoog aan de 
slag, eerst bij de afdeling AB en een jaar later ook bij de school. Ik voelde me vanaf het eerste 
moment op mijn plek op de MMS. Niet alleen vanwege de speciale leerlingen, waarvan velen mij 
bij zullen blijven, maar ook de interdisciplinaire samenwerking met het revalidatiecentrum gaf het 
werk een extra dimensie. Ik vond het fijn om in de planbesprekingen te kunnen meedenken en 
praten over de ontwikkeling, en hoop van harte daarin voor uw kind iets te hebben kunnen bijdra-
gen.  
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Daarnaast heb ik de loop van de tijd veel waardering gekregen voor jullie als ouders. Ook al 
gaat iedereen er anders mee om, de opvoeding en ontwikkeling verloopt toch minder vanzelf-
sprekend en er valt een hoop te verwerken. In de gesprekken die soms een lastige boodschap 
hadden, heb ik verdriet gezien, maar ook veel veerkracht en daar kan ik alleen maar bewonde-
ring voor hebben. 
 
Tot slot, mijn afscheid gaat gepaard met gemengde gevoelens. Enerzijds is het een prettig 
vooruitzicht om de tijd aan mezelf te hebben, anderzijds zal ik het werk, de kinderen en de 
school enorm gaan missen. Een fijne gedachte is dat mijn werkzaamheden grotendeels overge-
nomen worden door mijn collega Elise de Schipper in wie ik het volste vertrouwen heb. Ook kan 
ik terugkijken op een gezellig afscheidsfeestje met de collega’s en ik heb zelfs een spandoek en 
een eigen pensioenkrant gekregen, met daarin van alle groepen leuke bijdrages en grappige 
artikelen.  
Ik hoop dat het volgende week lukt om nog een aantal van jullie persoonlijk gedag te zeggen. 
Zo niet, rest het mij u allen hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking en wens ik ie-
dereen het allerbeste. 
 
Vriendelijke groet, 
Els Moerman 
emoerman@resonansonderwijs.nl 

Bericht MR 

Sinds maart ben ik, Elise Baars, gestart binnen de Medezeggenschapsraad (MR) omdat ik het 
leuk vindt om input te geven vanuit het oogpunt wat voor ouders belangrijk is betreffende de or-
ganisatie en onderwijs op school. 
Samen met mijn man en onze 2 kinderen (Louisa en Maurits) wonen wij in 
Nootdorp. Onze dochter, Louisa (8 jaar), zit nu 4 jaar op de Maurice Maeter-
linck School. Daardoor is het nu zeker interessant om mee te praten en te 
beslissen binnen de MR over de (in)richting van het onderwijs. Zelf ben ik 
werkzaam in het bedrijfsleven aan de commerciële kant (strategie en mar-
keting).  
Fijn als jullie contact opnemen met mij, of met één van de andere MR-leden, 
met vragen of input zodat we dit kunnen meenemen. 
Groeten Elise 



Besluit vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen   
In de vergoedingen die scholen van de overheid krijgen is geen bijdrage opgenomen voor ex-
tra activiteiten voor leerlingen, zoals schoolreisjes, schoolkamp, paaslunch, Sint en kerst.  
Om die reden vragen scholen al jaren een ouderbijdrage.  
  
In de afgelopen periode besteedt de overheid steeds nadrukkelijker aandacht aan de vrijwillige 
ouderbijdrage. Bij alle activiteiten in schoolverband mag er geen onderscheid gemaakt worden 
in deelname door leerlingen vanwege het wel of niet betalen van de ouderbijdrage.  
De inkomsten uit deze vrijwillige bijdrage door ouders neemt de afgelopen jaren af.  
Daarnaast zorgt het innen van deze bijdrage voor veel administratieve last.   
  
Resonans verkeert in een financieel goede positie en de ouderbijdrage is daardoor niet nood-
zakelijk meer om de activiteiten voor de leerlingen en de activiteiten die de OMMD organiseert 
doorgang te laten vinden. Het college van bestuur heeft daarom, met instemming van de ou-
dergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, besloten, dat vanaf 
schooljaar 2022-2023 de vrijwillige ouderbijdrage voor alle scholen van Resonans wordt afge-
schaft. De scholen bekostigen de activiteiten voor leerlingen voortaan vanuit hun eigen begro-
ting. De keuze voor activiteiten blijft onveranderd aan de scholen zelf.  

Bericht OMMD 
Beste ouders en verzorgers, 
Het schooljaar zit er bijna op. Wederom een jaar met de nodige aanpassingen vanwege Coro-
na, maar gelukkig hebben we ook veel mooie dingen mee mogen maken. 
 

We mochten weer de school in waardoor we het podium aan konden kleden in het thema dat 
school hanteerde en we hebben vorige week afgesloten met een mooi feest voor de broertjes 
en zusjes. We hebben vele leuke reacties gehad. Dank daarvoor. 
 

Bij deze willen wij jullie er ook op wijzen dat de OMMD een nieuw e-mailadres heeft, namelijk: 
 

ommdelft@hotmail.com 
 

Mocht u ons willen bereiken kan dit per heden via het nieuwe e-mailadres. 
 

Voor nu wensen wij jullie een hele fijne, zonnige zomervakantie toe en tot in het nieuwe 
schooljaar. 
 

Groetjes, 
De OMMD 



Avavieren 
Beste ouders, 
We hebben eindelijk na 3 jaar weer volop kunnen genieten van een fantastisch en relaxed 
kamp met onze VSO-leerlingen. Ik wil jullie dan ook graag even wat meer vertellen over de 
‘stichting Avavieren’ die er vooral voor hebben gezorgd dat deze kampweek zo relaxed en ge-
zellig verliep. De naam ‘Avavieren’ staat voor Aangepast VAkantie VIEREN.  
Stichting Avavieren maakt vakantie vieren met een handicap of een dagje uit met een beper-
king voor iedereen mogelijk. Kinderen en volwassenen met een beperking hebben de ruimte 
en voorzieningen om te genieten van een fijne dag uit of een heerlijke strandvakantie aan de 
kust van ‘s-Gravenzande.  
Op Strandpark Vlugtenburg hebben zij 9 schitterende zorgbunga-
lows met alle hulpmiddelen die mensen met een beperking nodig 
hebben, zodat zij kunnen genieten van het strand, de zee en de 
mooie omgeving in het Westland. Er is ook een mogelijkheid om al 
deze hulpmiddelen te huren bij Avavieren. Zo wordt vakantievieren 
met een beperking voor iedereen mogelijk. 
 
We willen alle mensen en vrijwilligers die verbonden zijn aan deze 
stichting enorm bedanken voor hun tomeloze inzet en enthousias-
me. Zonder jullie hadden we alle activiteiten die we gedaan hebben 
niet kunnen doen. 
 
Neem vooral een kijkje op de site van ‘Avavieren’. Daar vindt u alle 
info om een goed beeld te krijgen van wat deze stichting doet en te 
bieden heeft. Het plezier op foto zegt genoeg. 
 

https://avavieren.nl/  

Tevredenheidsonderzoeken 
We hebben van meerdere ouders reactie gekregen dat er onvrede is over de vraagstelling in de 
tevredenheidsonderzoeken. De afstemming met de doelgroep was niet voor alle locaties passend. 
We danken de ouders die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen.   
We evalueren het proces en de vragenlijsten en we denken erover na hoe we dit een volgende 
keer kunnen verbeteren. De GMR is hierin ook betrokken. In toekomstige vragenlijsten zal meer 
afstemming op de doelgroep nodig zijn.   



Vooraankondiging   
Ouderavond: Geef me de 5!!, Woensdag 21 september - 19.00 -21.30 uur  
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de medewerkers gestart met scholing in de methodiek 
‘Geef me de 5!’ Deze methode kenmerkt zich door een duidelijke, voorspelbare communi-
catie en aanpak. 
In de communicatie wordt steeds ingegaan op de volgende vijf vragen: ‘wie, wat, waar, 
wanneer en hoe’.  
Geef me de vijf biedt de leerlingen structuur, houvast en rust. De methode is in oorsprong 
ontwikkeld voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS).  
 
In de praktijk blijkt dat het een positief effect heeft op alle leerlingen. Het is een positieve 
benadering en door een basisstructuur te creëren, zorgen we voor rust binnen de school. 
Het heeft als doel om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken. Voor de ouders is er 
in oktober jl. een ouderavond geweest.  
 
Op veler verzoek zal deze avond nogmaals plaatsvinden op  
woensdag 21 september. Na de zomervakantie kunt u zich aanmelden voor deze avond via 
social schools. 
 

 



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 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022 
Zomervakantie  ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22  
 
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie  ma 24-10-22 t/m vr 28-10-22 
Kerstvakantie  ma 26-12-22 t/m vr 06-01-23  
Voorjaarsvakantie ma 27-02-23 t/m vr 03-03-23 
Goede Vrijdag  vr   07-04-23                                 
Tweede Paasdag ma 10-04-23                                  
Meivakantie  ma 24-04-23 t/m vr 05-05-23 
Hemelvaart               do  18-05-23 t/m vr 19-05-23 
Tweede Pinksterdag    ma 29-05-23                                   
Zomervakantie          ma 10-07-23 t/m vr 18-08-23 

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. 

 


