Kalender 2020 | 2021

Maurice Maeterlinckschool

Augustus | 2020

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

01

ZONDAG
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Augustus 2020
31 augustus
Eerste schooldag / luizencontrole
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ZIEK MELDEN
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29

30

Als uw kind ziek is, dient u dit
telefonisch te melden vóór 08.30 uur
bij het directiesecretariaat via
telefoonnummer (015) 278 02 00.

September | 2020

MAANDAG

DINSDAG

01

WOENSDAG

DONDERDAG

02

03

VRIJDAG

ZATERDAG

04

05

ZONDAG

06

September 2020
1 september
Luizencontrole

15 september
Informatieavond

07

08

09

10

11

12

13

18 september
Nieuwsbrief 1

24 september
Studiedag: alle leerlingen vrij

30 september

14

15
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20

23

24

25

26

27

Start Kinderboekenweek

i
21

22

CONTROLE OP HOOFDLUIS

28

29

30
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Na iedere vakantie controleren
we de leerlingen op hoofdluis.
Wanneer we hoofdluis constateren,
krijgen de leerlingen van de desbetreffende groep een brief mee naar
huis. Daarin staat welke maatregelen we op school nemen en wat
ouders thuis kunnen doen.

Oktober | 2020

BEWEGINGSONDERWIJS
De leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs
van onze vakdocent en assistent bewegingsonderwijs. Hoofddoel
is plezier krijgen en behouden in bewegen. We werken aan de
wettelijk vastgestelde kerndoelen bewegingsonderwijs van het so
en het zml. Gedurende het jaar organiseren we regelmatig extra
sportlessen, cursussen en sportdagen. Wij informeren u hierover
tijdig via de tassenpost of de nieuwsbrief.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

01

VRIJDAG

ZATERDAG

02

03

ZONDAG

Oktober 2020

04

19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

27 oktober
Schoolfotograaf

05

06

07

08

09

10

11

28 oktober
Schoolfotograaf

30 oktober
Nieuwsbrief 2
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NODIG BIJ HET SPORTEN
Het is de bedoeling dat uw
kind tijdens de sportlessen,
indien mogelijk, een gymshirt,
broekje en gymschoenen
draagt. Wilt u een handdoek
en washand meegeven, zodat
de leerlingen zich kunnen
opfrissen? Ook deodorant is
gewenst, maar geen spray in
verband met leerlingen met
astmatische aandoeningen.
Aan het eind van de week
geven we de gymspullen
mee naar huis om te wassen.

Wij juichen het van harte toe als uw
zoon of dochter buiten schooltijd
bezig is met andere activiteiten.
Dat kan deelname aan sport, een
hobbyclub of scouting zijn. Wij
beschikken over relevante adressen.
Neemt u contact op met het
secretariaat via telefoonnummer:
(015) 278 02 00 of met het
maatschappelijk werk,
via telefoonnummer:
(015) 278 02 66.
Een voorbeeld van een buitenschoolse activiteit is Revalidatie
Delft en Omstreken Sport en Spel
(REDEOSS). Dit is een vereniging die
sport en spel biedt voor mensen
met lichamelijke en meervoudige
beperkingen. REDEOSS biedt voor
de leden zwemmen, basketbal,
tafeltennis, fitness, badminton en
zaalvoetbal aan.

November | 2020

BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

November 2020
3 november
Informatieavond over
leerroutes en uitstroombestemmingen 19.30 uur

10 november

02

03

04

05
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07

08

Studiedag: alle leerlingen vrij

11 november

i

Sint Maarten

27 november
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Nieuwsbrief 3

SCHOOLREIS
Dit schooljaar gaan we op schoolreisje. U ontvangt in de loop van het
schooljaar tijdig informatie hierover.
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Aanmelden van kinderen met indicatie
Heeft uw kind een indicatie via ZiN (zorg in natura) of PGB
(persoonsgebonden budget), dan kunt u gebruikmaken van
de opvang bij Middin-Levin op de Maurice Maeterlinckschool.
De opvang is op woensdagmiddag en in vakanties.
Aanmelden bij Marloes Rutteman, coördinator Jeugd via
m.rutteman@levin-zorg.nl of telefoonnummer
(070) 820 05 23.

December | 2020

BUITENSCHOOLSE OPVANG

MAANDAG

DINSDAG

01

WOENSDAG

DONDERDAG
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VRIJDAG

ZATERDAG

04

05

ZONDAG

06

December 2020
4 december
Sinterklaasfeest op school.
Leerlingen vrij vanaf 12.30
uur

16 december
Kerstviering vanaf 16.45

07

08

09
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18 december
Alle leerlingen vrij vanaf
12.30 uur
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19

26

20

27

21 december t/m
1 januari
Kerstvakantie

AANMELDEN VAN KINDEREN
ZONDER INDICATIE
Heeft uw kind geen indicatie
(dus zonder ZIN of PGB), dan kunt
u gebruikmaken van de opvang
bij SKD kinderopvang, locatie De
Vlinderstruik aan de Lodewijk van
Deijsselhof in Delft. SKD biedt hier
opvang aan kinderen van 0 tot
13 jaar. U kunt zich inschrijven
via www.skdkinderopvang.nl.
Voor vragen neemt u contact
op met Daniëlle Voogt van SKD
kinderopvang via
info@skdkinderopvang.nl. of
telefoonnummer (06) 833 95 376.

Januari | 2021
VERVOER – EERDER NAAR HUIS
Er kunnen situaties ontstaan waardoor we
in overleg met het vervoer besluiten uw
kind eerder naar huis te laten gaan. In dat
geval nemen we contact met u op. Wilt u
ervoor zorgen dat wij beschikken over
reservecontactadressen en verschillende
telefoonnummers?

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

01
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ZONDAG
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Januari 2021
4 en 5 januari
Luizencontrole

11 januari
Cito week M-afdeling

04
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22 januari
Nieuwsbrief 4

28 januari
Studiedag: alle leerlingen vrij
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29 januari
Administratiedag:
so is vrij, vso heeft les.

Februari | 2021

MAANDAG

01

DINSDAG

02

WOENSDAG

DONDERDAG

03

04

VRIJDAG

ZATERDAG

05

06

ZONDAG

07

Februari 2021

12 februari
Carnaval

14 februari
Valentijnsdag

16 en 18 februari

08

09

10

11

12

13

14

Voortgangsgesprekken ouders
onderwijsopbrengsten

22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

15

22

16

23

17

24
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25

19

26
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27

21

28

VERVOER VAN OPVANG
NAAR HUIS
Voor de leerlingen waarvan de
naschoolse opvang bekostigd wordt
vanuit ZiN of PGB is het soms ingewikkeld om het vervoer van de naschoolse
opvang naar huis te regelen. De wetgeving hierover is niet altijd even duidelijk.
Heeft u vragen over het vervoer van de
naschoolse opvang naar huis, dan kunt
u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van de Maurice Maeterlinckschool/Basalt revalidatie via
telefoonnummer: (015) 278 02 66.
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Maart | 2021
GEZOND ETEN EN DRINKEN
Gezond eten en drinken is erg
belangrijk, ook op school. Daarom
vragen wij uw aandacht voor enkele
richtlijnen.
In de ochtend is er in alle groepen
tijd om te drinken en fruit te eten.
Wij vragen u alleen fruit mee te
geven en geen koeken of toetjes.
Tussen de middag eten de kinderen
hun meegenomen brood op. Bruin
brood is een prima keuze. In de
middag is er nog een drinkmoment.
Tevens kan er een kaakje/koekje
gegeten worden.

MAANDAG

01

DINSDAG

02

WOENSDAG

DONDERDAG

03

04

VRIJDAG

ZATERDAG

05

06

ZONDAG

07

Maart 2021
5 maart
Nieuwsbrief 5

9 maart
Studiedag: alle leerlingen vrij

08

09

10

11

12

13

14

15
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17
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20

21

26

27

28

18 maart
Informatieavond:
Geef me de vijf!, vanaf 19.30 uur

i
22

23

24

29

30

31

25

VERJAARDAGEN
De verjaardag van uw kind is een
belangrijke dag. Trakteren op school
mag natuurlijk, maar dan graag een
gezonde traktatie! Kijk voor gezonde
ideeën op www.gezondtrakteren.nl.
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April | 2021
ICT – ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST
Wij gebruiken steeds meer ICT bij ons
onderwijs. We werken veel met computers,
laptops, iPads, smartboards en een smarttable.
Daarnaast worden speciale aanpassingen en
ondersteunende onderwijsprogramma’s
ontwikkeld voor onze leerlingen. Ook in het
gespecialiseerd onderwijs is ICT anno 21e eeuw
steeds belangrijker. Landelijk is er een netwerk
‘Gewoon Speciaal ICT’ van en voor professionals binnen het onderwijs voor leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften & ICT. LECSO
(expertisecentrum in het speciaal onderwijs)
ondersteunt dit organisatorisch en Kennisnet
inhoudelijk. Onze medewerkers gebruiken de
computer om hun werk te ondersteunen,
zoals het digitale leerlingvolgsysteem.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

01

VRIJDAG

ZATERDAG

02

03

ZONDAG

April 2021

04

1 april
Paaslunch

2 april t/m 5 april
Paasvakantie

05

06

07

08

09

10

11

12 april
Start Ramadan

16 april
Nieuwsbrief 6

22 april

12
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Schoolreis so

26 april t/m 7 mei
Meivakantie
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24

25

Mei | 2021

JEUGDARTS
De gezondheid van alle kinderen tot en met negentien jaar
wordt in Nederland regelmatig onderzocht. Het consultatiebureau onderzoekt kinderen tot vier jaar. Vanaf vier jaar volgt
de GGD het groeiproces. Zowel de lichamelijke, sociale als
emotionele ontwikkeling van uw kind wordt onderzocht. In
overleg met de revalidatiearts krijgen sommige kinderen
een oproep voor onderzoek bij de jeugdarts. U ontvangt
daarover vanzelf bericht.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

01

ZONDAG

02

Mei 2021
9 mei
Moederdag

10 en 11 mei
Luizencontrole

03

04

05

06

07

08

09

12 mei
Suikerfeest

13 mei
Hemelvaartsdag

10

11

12

13

14

15

16

14 mei
Alle leerlingen vrij

17 mei
Cito week M-afdeling

24 mei

17

18

19

20

21

22

23

Tweede Pinksterdag

25 mei
Administratiedag: so is vrij,
vso heeft les.

24

25

26

27

28

29

30

25 mei t/m 28 mei
Schoolkamp vso

ZIEK MELDEN
Als uw kind ziek is, dient u dit
telefonisch te melden vóór 08.30 uur
bij het directiesecretariaat via
telefoonnummer (015) 278 02 00.
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Juni | 2021

PARKEREN
Onze school beschikt over een grote
parkeerplaats. Deze parkeerplaats is bedoeld
om de leerlingen veilig van en naar school te
laten komen via onder meer het taxivervoer.
De parkeerplaats is geopend tussen 08.25 uur
en 09.30 uur en tussen 14.45 uur en 16.00 uur.
De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de vervoerders en voor ouders (veelal van rolstoelgebonden
leerlingen) die niet op een veilige manier buiten
het schoolterrein kunnen parkeren.
Wij willen u vragen zo kort mogelijk te parkeren
op de parkeerplaats om zo ruimte te bieden aan
anderen. Voor avondactiviteiten gelden andere
regels, dan is de parkeerplaats alleen
beschikbaar voor halen en brengen.

MAANDAG

DINSDAG

01

WOENSDAG

DONDERDAG

02

03

VRIJDAG

ZATERDAG

04

05

ZONDAG

06

Juni 2021
20 juni
Vaderdag

25 juni
Nieuwsbrief 7

29 juni
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Voortgangsgesprekken
ouders onderwijsopbrengsten

Juli | 2021
UITLEEN VOORZIENINGEN EN SPORTEN BEWEEGLOKET
Bij Basalt revalidatie kunt u rollend materiaal en
enkele andere hulpmiddelen lenen, zoals een
speciale wandelwagen of aangepast autozitje.
U kunt het materiaal drie maanden lenen om het
uit te proberen. Neemt u daarvoor contact op met
de behandelende fysiotherapeut en/of ergotherapeut. Voorzieningen lenen kan alleen op afspraak.
U kunt bellen op werkdagen van 08.00-17.00 uur.
Meer informatie: Afdeling ergotherapie kinderen,
telefoonnummer: (015) 278 02 69.

SPORT- EN BEWEEGLOKET BASALT
REVALIDATIE
Basalt revalidatie beschikt over een Sport- en
beweegloket, dat leerlingen advies geeft over
sport(verenigingen) en beweging. Sporten en
bewegen is goed voor ons, maar heeft ook een
sociaal aspect. Voor het Sport- en beweegloket
is een verwijzing van de behandelend
revalidatiearts nodig.

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

01

VRIJDAG

ZATERDAG

02

03

ZONDAG

Juli 2021

04

1 juli
Voortgangsgesprekken
ouders onderwijsopbrengsten

13 juli

05

06

07

08

09

10

11

Afsluiting schooljaar kleuters:
14.00 uur

14 juli
Kennismakingsochtend
nieuwe leerlingen

12

13

14

15

16

17

18

15 juli
Eindejaarsfeest

16 juli
Rapport /portfolio

16 juli

19

20

21

22

23

24

25

Alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur

19 juli t/m 27 augustus
Zomervakantie

26

27

28

29

30
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Augustus | 2021

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Augustus 2021

01
SCHOOL)ZWEMMEN

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Een aantal groepen zwemt één keer per
week als onderdeel van het onderwijsprogramma. Bewegingsagogen van
Basalt revalidatie geven uw kind
zwemles. Maakt u voor vragen over het
schoolzwemmen een afspraak met
de bewegingsagoog.
Voor het zwemmen hebben we in een
protocol de verantwoordelijkheden van
school vastgelegd, het schoolbestuur is
eindverantwoordelijk voor het zwemonderwijs. Het zwembad heeft, via Basalt
revalidatie, een eigen verantwoordelijkheid. Die betreft zowel de invulling
van het zwemonderwijs als de hygiëne
en veiligheid van het zwembad.

ZWEMKLEDING

23

24

30

31

25

26

27

28

www.mmschool.nl | T (015) 278 02 00 | info@mmschool.nl

29

Het is fijn als de leerling extra zwemkleding heeft voor gebruik op school.
Als de leerling geen zwemkleding bij
zich heeft, kan hij niet zwemmen.
Ouders dienen zelf te zorgen voor een
handdoek, die de leerling dezelfde
dag mee terug krijgt. Tevens zijn er
leerlingen die individueel zwemmen
(hydrotherapie) als onderdeel van het
revalidatiebehandelplan. Dit gebeurt
op indicatie van de revalidatiearts.

RESONANS: KRACHTIG IN
SPECIAAL ONDERWIJS
Resonans is een stichting voor (voortgezet)
speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in de brede
regio van Leiden en Noordwijk tot aan Den Haag,
Zoetermeer en Delft. Wij zijn een belangrijk
expertisecentrum voor speciaal onderwijs in
de regio.

l Resonans hoort, beweegt en versterkt de
ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.
l Resonans veroorzaakt trillingen in haar
netwerken en resoneert mee met haar omgeving.
l Resonans is een krachtige en speciale
onderwijsorganisatie

Alle Resonans-scholen samen hebben zo’n 1.130 leerlingen met
560 medewerkers in Noordwijk, Leiden, Zoetermeer, Delft en
Den Haag.

Waar geloven we in?
We realiseren ons aanbod vanuit een gecombineerde

Ook de school van uw kind behoort tot Resonans. Wij bieden

visie op onderwijs en begeleiding. Die vertalen onze meesters

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, met een doorgaande

in gespecialiseerd onderwijs naar de dagelijkse praktijk.

leerlijn van 4-20 jaar. Het bijzondere van de Resonans-scholen

Vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ hebben

is dat ons speciaal onderwijs aansluit bij het niveau en de

we daarin korte lijnen met onze partners.

ontwikkeling van elke leerling. We richten ons daarbij op zijn

Bij stichting Resonans telt ieder talent!

of haar toekomst, samen leven en samen leren.

Eigen waarde
Waar gaan we voor?

Onze leerlingen hebben een eigen waarde: niets is voor hen

Met de leerling als uitgangspunt gaan wij voor een gespecialiseerd

vanzelfsprekend. Zij hebben het vermogen zich te verwonderen

aanbod in onderwijs en ondersteuning.

over alles om hen heen. Zij hebben tijd en aandacht nodig om

zich te kunnen ontwikkelen. Resonans biedt hen een

ruimte nodig om die gepersonaliseerde vorm van leren

eigen omgeving in mooie, veilige en goede scholen met

mogelijk te maken.

gespecialiseerde professionals. Iedere leerling is anders,
iedere leerling is uniek!

Samen beter, beter samen
Samen beter worden en samen leren komt op alle niveaus

Zelfvertrouwen

terug. Op stichtingsniveau zetten we eigen programma’s

Het doel is dat de leerlingen op een plek in de maatschappij

voor gezamenlijke ontwikkelingen op. We bieden binnen

komen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren

onze sectoren de mogelijkheid aan professionals om te

en met zelfvertrouwen in het leven staan. We rusten onze

leren van elkaar. Zelforganiserende teams werken samen

leerlingen zodanig toe dat zij alle kansen kunnen benutten, in

aan het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.

Onze leerlingen leren samen én van elkaar, door te
werken in kleine, overzichtelijke groepen.

Kernwaarden
De unieke positie van Resonans vatten we samen in de

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs

volgende kernwaarden:

Onze leerlingen zijn speciaal, met eigen waarden en talenten.

1. Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid

Resonans is specialist in de ontwikkeling van deze leerlingen.

2. Samen beter, beter samen

Inspiratiebron is het gildemodel. Leerlingen ontwikkelen zich

3. Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs

daarin stapsgewijs totdat zij zo zelfstandig mogelijk wonen,
werken en vrije tijd besteden, ofwel ‘meester zijn’.

Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid

Bij Resonans werken gespecialiseerde professionals,

Leerlingen willen zo zelfstandig mogelijk leren, leven, wonen,

‘meesters’, die zich continu ontwikkelen in het begeleiden

werken en vrije tijd besteden. Dat lukt alleen als je goed kijkt

en onderwijzen van onze leerlingen naar zelfstandigheid.

en ziet wat leerlingen (niet) kunnen en verlangen. Dat is de
basis van ‘gepersonaliseerd leren’: leerlingen ruimte geven
om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past. Voor
medewerkers geldt hetzelfde: zij hebben professionele

DE RESONANS SCHOLEN

De Witte Vogel

Maurice
Maeterlinckschool

Locatie: Den Haag

De Thermiek

Vso-vmbo Leystede

De Keerkring

Locatie: Leiden

Locatie: Leiden

Locatie: Zoetermeer

Afdelingen: so, vso-db

Afdeling: vso-vmbo

Afdelingen: so en vso

Leerlingen: 204

Leerlingen: 59

Leerlingen: 155

Medewerkers: 112

Medewerkers: 21

Medewerkers: 69

Doelgroep: Lichamelijk en
(ernstig) meervoudig
beperkt, langdurig ziek

Doelgroep: Fysiek beperkt,
langdurig ziek

Doelgroep: Zeer moeilijk
lerend

Uitblinkers:
Uitblinkers
l Aangepast gebouw
l Geef me de vijf!
l Kanjertraining
l Onderwijs, zorg en
revalidatie

l Samen sterk met regulier
l 5-jarig vmbo
l Regulier vmbo-diploma

Uitblinkers
l Toekomstgericht
onderwijs
l Praktische lessen
l Structuur en begeleiding

Locatie: Delft
Afdelingen: so en vso
Afdelingen: so, vso, ab
Leerlingen: 125
Leerlingen: 141
Medewerkers: 90
Medewerkers: 95
Doelgroep: (Ernstig)
meervoudig beperkt
Uitblinkers

Doelgroep: Lichamelijk en
(ernstig) meervoudig
beperkt, langdurig ziek

l Onderwijs, revalidatie

en zorg
l Samen met ouders
l Goed Leven Visie

Uitblinkers
l Onderwijs, zorg en

revalidatie
l Team rond het kind
l Ambulante begeleiding

halen
l Profielgebonden

praktijkvakken

DE RESONANS SCHOLEN

Korte Vlietschool

Praktijkcollege
Het Metrum

Locatie: Leiden

De Duinpieper

Het Duin

De Oeverpieper

Locatie: Noordwijk

Locatie: Noordwijk

Locatie: Noordwijk

Afdeling: so

Afdeling: vso

Afdeling: onderwijs-zorg

Leerlingen: 96

Leerlingen: 94

Leerlingen: 28

Medewerkers: 28

Medewerkers: 40

Medewerkers: 28

Doelgroep: Zeer moeilijk
lerend

Doelgroep: Zeer moeilijk
lerend

Doelgroep: Licht verstandelijk
beperkt en (ernstige)
gedragsproblematiek

Locatie: Leiden
Afdeling: so
Afdeling: vso-zml en vso-pro
Leerlingen: 94
Leerlingen: 153
Medewerkers: 30
Medewerkers: 50
Doelgroep: Zeer moeilijk
lerend
Uitblinkers

Doelgroep: Zeer moeilijk
lerend, lichamelijk en meervoudig beperkt, langdurig ziek

l Duidelijkheid en

vertrouwen
l Acceptatie en respect
l Balans in veiligheid en
uitdaging

Uitblinkers
l Inclusief onderwijs
l Opleiden richting arbeid
l Leren door doen

Uitblinkers
l Veilige omgeving
l Thematisch onderwijs
l Structuur, directe
instructie

Uitblinkers
l Werken aan leren,

leren van werken
l Praktijkgericht onderwijs
l Ruime klaslokalen,
veel groen

Uitblinkers
l Je mag er zijn!
l Leerling komt tot bloei
l Een warme, veilige plek

Maurice Maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T (015) 278 02 00
E info@mmschool.nl

www.mmschool.nl

T (015) 278 02 00

info@mmschool.nl

