
Beste ouder/verzorger,  

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is de herfstvakantie be-

gonnen. Een week waarin de leerlingen leuke dingen kun-

nen doen of gewoon een beetje kunnen opladen na de eer-

ste 9 (!) weken. Wat berichten ter kennisgeving, een vaca-

ture voor de GMR en een oproep voor de voedselbank in 

deze nieuwsbrief. Met een kleine 10 minuutjes lezen bent u 

weer bij. Een fijne vakantie! 

Kort verslag onderzoek sociale veiligheid en leer-
lingtevredenheid 
Om de leerlingtevredenheid en de sociale veiligheid 
van onze leerlingen in kaart te brengen, is er een vra-
genlijst afgenomen via Qschool. Met behulp van de 
uitbreidingsmodule voor ZML/SO-leerlingen kan de 
kwaliteitsperceptie van leerlingen met een ontwikke-
lingsleeftijd vanaf 4 jaar in kaart worden gebracht. 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkhe-
den van de verschillende leerlingen, is de vragenlijst 
in verschillende varianten afgenomen, passend bij de 
(ontwikkelings)leeftijd van de leerling. De antwoorden 
werden visueel ondersteund met picto's. Daarnaast 
bestond er een mogelijkheid om zowel de vragen als 
de antwoorden voor te laten lezen. Op deze manier is 
geprobeerd de tevredenheid van alle leerlingen te 
meten. De antwoordschaal loopt van Helemaal niet 
(1), Niet zo (2) naar Een beetje/ soms (3) en Hele-
maal wel (4). Een hoge score wijst dus op een posi-
tieve waardering van de leerlingen.  
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Resultaten op hoofdlijnen 

 
 
De scores van de VSO  en de SO leerroute 5-7 leerlingen komen op alle domeinen overeen 
met de gemiddelde scores van andere ZML/SO scholen. De SO leerlingen van leerroute 1-4 
scoren met name op het gebied van sociale veiligheid iets onder het gemiddelde van de scores 
van andere ZML/SO-scholen. Wij zullen de komende periode onderzoeken wat hiervan de re-
den is, er hierop inspelen. 

Afdeling Rubriek Gemiddelde 
itemscore 

VSO Schoolklimaat 3,4 

Onderwijsleerproces 3,6 

Sociale Veiligheid 3,4 

SO 5-7 Schoolklimaat 3,3 

Onderwijsleerproces 3,4 

Sociale Veiligheid 3,1 

SO 1-4 Schoolklimaat 3,1 

Onderwijsleerproces 3,2 

Sociale Veiligheid 2,8 

 

Eerste ontmoetingsochtend 
Vrijdag 7 oktober was de eerste ontmoetingsochtend. Een ochtend voor en door ouders. Een 
groep van 7 ouders kwam samen in de sportkantine om elkaar daar, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, te ontmoeten. We zijn de ochtend gestart met een kennismaking.  
Alle ouders hadden een foto van hun zoon/dochter bij zich en vertelden iets over zichzelf en hun 
zoon/dochter. Tijdens de kennismakingsronde werden er veel ervaringen gedeeld. Ook kwamen 
er al verschillende gespreksonderwerpen op tafel waar de ouders het graag over wilden hebben. 
We hebben deze onderwerpen verzameld door ze op post-its te schrijven en op te hangen. 
Voorbeelden van onderwerpen waren: logeren, BSO, zindelijkheid, ontwikkeling/gedrag, tand-
arts, spalken, spelmateriaal en na schoolse activiteiten. Uit de korte evaluatie, aan het einde van 
de ochtend, bleek dat het voor ouders een fijne eerste ontmoetingsochtend was. Er was behoef-
te aan een vervolg. De tweede ochtend heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Het voornemen is 
om de ochtenden eens in de 3 á 4 weken te organiseren. Door het afwisselend op woensdag- 
en vrijdagochtend te organiseren, hopen we dat het ook voor andere ouders haalbaar is om een 
keer aan te sluiten als zij daar behoefte aan hebben. De ochtenden staan los van elkaar en er 
zal steeds een ander thema centraal staan. U kunt Social School in de gaten houden om op de 
hoogte te blijven van de data en de gespreksonderwerpen.  



Vacatures GMR 
Voor de GMR van stichting Resonans onderwijs staat de volgende vacature open: Oudergeleding 
Maurice Maeterlinckschool. Heeft u interesse om plaats te nemen in de GMR neem dan contact op 
met Annefloor Verleg (averleg@resonansonderwijs.nl).  

Inzamelen voor de voedselbank 
Graag willen we in de maand november met elkaar (leerlingen, ouders en medewerkers) le-
vensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Delft. Het is fijn als we op deze manier voor de 
mensen die het minder hebben wat kunnen betekenen. 
Bij de voedselbank komen ruim 400 gezinnen uit Delft en omstreken. Ze kunnen onze hulp in 
de vorm van allerlei producten heel goed gebruiken. Producten zoals: thee, koffie, rijst, pasta, 
koekjes allerlei blikken etc. Maar ook verzorgingsproducten; shampoo, tandpasta, bodymilk etc. 
Op het Schmidtplein staan kratten waarin de producten gelegd kunnen worden. Wanneer ieder-
een 1 of 2 producten meeneemt, kunnen we namens de school een grote hoeveelheid pro-
ducten aanbieden aan de voedselbank. Doet U ook mee? 
Hopelijk kunnen we er dan met elkaar een groot succes van maken. 

Nieuwsbrief Visio 
Beste ouders, 
Als u op de onderstaande link klikt dan komt u terecht bij de nieuwbrief van Visio. 
https://nieuwsbrief.visio.org/t/ViewEmail/d/ABC9BF0CED5C3A332540EF23F30FEDED?

alternativeLink=True  

Veinedagen 2022 
De beurs waar professionals en ouders, die dagelijks omgaan met kinderen en jongeren met een 
beperking, positieve en praktische handvatten krijgen om nog beter te begeleiden en te stimule-
ren tot ontwikkeling. De beurs met impact, waar bezoekers geïnformeerd en geïnspireerd wor-
den. 
 
Samengevat ‘fijne’ dagen, waar fabrikanten, professionals uit de zorg en ouders van 
en vooral met hun (jongvolwassen) kinderen met een beperking elkaar ontmoe-
ten. 
 
De Veinedagen zijn op vrijdag 11 & zaterdag 12 november in evenementenhal 
Gorinchem. 
Aanmelden kan via de QR-code of via https://veinedagen.nl/voor-bezoekers/ 

mailto:averleg@resonansonderwijs.nl
https://nieuwsbrief.visio.org/t/ViewEmail/d/ABC9BF0CED5C3A332540EF23F30FEDED?alternativeLink=True
https://nieuwsbrief.visio.org/t/ViewEmail/d/ABC9BF0CED5C3A332540EF23F30FEDED?alternativeLink=True
https://veinedagen.nl/voor-bezoekers/


Focusgroepbijeenkomst Basalt 
Wil jij meepraten over de kinderrevalidatie? 
Meld je dan aan! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Op woensdag 9 november 2022 van 19:30 – 21:15 uur organiseert Basalt een focusgroep 
bijeenkomst.  
Dit betekent dat wij met maximaal 10 ouders in gesprek willen gaan, over hoe u de behande-
ling binnen het behandelteam van de kinderrevalidatie in Delft tot nu toe heeft ervaren.  
Het gaat daarbij om verschillende zaken zoals bijvoorbeeld: uw contact met Basalt, deskundig-
heid en bejegening van behandelaars en revalidatieartsen, informatievoorziening, behandeling 
etc.  
De bijeenkomst wordt begeleid door de adviseur Kwaliteit binnen Basalt. Daarnaast zullen er 
behandelaren en een revalidatiearts als toehoorder aanwezig zijn. 
Aandachtspunten die voortkomen uit de bijeenkomst zullen meegenomen worden in het verbe-
teren van het behandelprogramma. Uw mening is voor ons zeer waardevol! 
  
Zou je het leuk vinden om deel te nemen aan dit gesprek?  
Mail dan je naam, naam van je kind en telefoonnummer naar:  
Let op, wij hopen een variantie van ouders te kunnen ontvangen vanuit verschillende leergan-
gen.  
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding.  
  
Groeten Patty Dekker (teamcoördinator Basalt)  



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 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 

 Bereikbaarheid school (telefonisch): u kunt 
voor 08.30 uur en na 15.00 uur bellen als u 
een leerkracht wilt spreken. Tijdens schooltijd 
kan er alleen doorverbonden worden naar de 
klas in noodgevallen. 

 De zorgcoördinatoren zijn Patty Dekker 
(Basalt) p.dekker@basaltrevalidatie.nl  
en Lonneke Wisman (MMS)  
lwismans@resonansonderwijs.nl 

 De vertrouwenspersonen zijn Chantal Platell 
(cplatell@resonansonderwijs.nl) en Ineke 
Vreugdenhil 
(ivreugdenhil@resonansonderwijs.nl 

 De contactpersoon MR is Ineke Raaman 
(iraaman@resonansonderwijs.nl) 


