versie: 17 februari 2017

Afgelopen periode
Toetsen
De eerste periode van het nieuwe jaar ligt al weer achter ons.
In de eerste weken zijn de leerlingen van school getoetst. Op de
vrije dagen zijn de resultaten besproken tussen de klassenteams
en de afdelingsleider / intern begeleider. Vragen die we onszelf
tijdens deze gesprekken stellen zijn; wat gaat er al goed? Wat kan
er beter? Hoe gaan we dat doen?
Tijdens de oudergesprekken in maart zullen de leerkrachten de
uitkomsten van de toetsen van uw kind aan u terugkoppelen.
Nieuwjaarsdisco
De leerlingen van het VSO hebben genoten van de
Nieuwsjaarsdisco in danscafé shots.
Het is ook echt wel stoer om met elkaar uit te gaan. Ook waren er
een groot aantal oud leerlingen aanwezig. Leuk om elkaar weer te
zien en bij te kletsen.
25e Snowcamp
Een deel van de VSO leerlingen zijn naar Oostenrijk geweest om
te gaan skiën. Wat geweldig was dat. Ed en Trix zijn ook een paar
dagen in Oostenrijk geweest om met eigen ogen te zien hoe het
daar toegaat. Het was echt super! De leerlingen deden hun
uiterste best om het skiën onder de knie te krijgen, maar ook om
met elkaar veel plezier te maken.
Op het snowcamp hebben we Ria Terra – de grote organisator
van dit evenement -in het zonnetje gezet. Al 25 jaar zorgt Ria
ervoor dat we dit kunnen organiseren. Dank je wel Ria!
Thuisblijvers
Ook de thuisblijvers hebben een fantastische week gehad. De
leerlingen zijn gaan bowlen. Ook is er een spelletjesmiddag
geweest én natuurlijk een aangepast menu in de kantine, met
erwtensoep, hot dog’s en broodjes Oostenrijk.
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Gebaren met Lotte en Max
Op maandag 13 februari jl zijn de eerste gebarenlessen met Lotte
en Max gegeven.
Het was geweldig om te zien hoe dit aansloot bij de leerlingen.
’s Middags is een deel van het team geschoold hierin.
In de vooruitblik kunnen we u laten weten dat op 24 maart 2017
er een voorstelling is voor ouders en andere belangstellenden. U
leert dan ook een aantal gebaren die we gebruiken.
U wordt hier nog verder over geïnformeerd.
Studiedag 1 februari 2017
Op de studiedag van 1 februari jl heeft het team van de afdeling
SO zich verdiept in de rekendidactiek omdat we als doel hebben
om de rekenvaardigheden van onze leerlingen te verbeteren.
Het team van het VSO heeft een bezoek gebracht aan
verschillende uitstroombestemmingen. In het VSO willen we onze
praktijkvakken nog beter laten aansluiten op wat de leerlingen
nodig hebben als ze naar hun uitstroomplek gaan.

Personele ontwikkelingen
Zoals u inmiddels weet heeft Harriët haar been gebroken. We weten
nog niet wanneer zij weer aan het werk zal gaan. De werkzaamheden
van Harriët worden tijdelijk verdeeld onder het MT.

De MR stelt zich voor
De Mozarthof heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft
als doel mee te denken, te adviseren en soms mee te beslissen over
verschillende beleidszaken op school. De medezeggenschap is
wettelijk vastgelegd in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’
(WMS). In deze wet is geregeld hoe de directeur en bestuurder om
moeten gaan met de door de MR te verlenen instemming of advies
over bepaalde beleidszaken. De directeur en de bestuurder voeren
regelmatig overleg met de MR.

2
Mozartlaan 29/31 · 1217 CM Hilversum · Postbus 1035 · 1200 BA Hilversum · 035 62 41 932 · www.mozarthof.nl · info@mozarthof.nl

Beleidszaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn:
 het schoolplan;
 jaarplan en jaarverslag;
 begroting;
 schoolgids;
 huisvesting;
 vakantieregeling
 en andere voorkomende beleidsontwikkelingen.
De MR bestaat uit acht leden, vier (gekozen) vertegenwoordigers
namens de ouders en vier (gekozen) vertegenwoordigers namens
het personeel. De MR komt eenmaal per maand op een vooraf
vastgestelde dag bij elkaar.
De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar
zaken die op iedereen betrekking kunnen hebben. Mocht u iets
willen inbrengen of indien u vragen heeft, dan kunt u bij één van de
MR-leden terecht of u kunt een mailtje sturen
naar mr@mozarthof.nl
Wie zitten er in de MR?
Christel Kooyman, moeder van Felix uit groep VSO OB2 en van
Marieke, leerlinge van groep Saxofoon van het SO: “In korte tijd
leer je zoveel van de school waar je kind zit, je steentje bij te dragen
geeft een goed gevoel, je hoort er helemaal bij en weet wat er
gebeurt op de school van je kind”.

linksboven: Stijn Eijkman
linksonder: Wide v.d. Kooij
rechtsboven: Karin Priëst
rechtsonder: Christel Kooijman

Stijn Eijkman, vader van Imme uit groep VSO MB1: “Het is te
belangrijk om dit werk te laten liggen; onze kinderen verdienen het
allerbeste. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Verder is het
natuurlijk heel leuk om van dichtbij betrokken te zijn bij de school”
Karin Priëst, moeder van Famke uit groep Triangel van het SO:
“Goed passend onderwijs en een prettige sfeer op school, is voor elk
kind belangrijk. Door mijn deelname aan de MR, hoop ik hieraan iets
bij te dragen.”
Wide van der Kooij, moeder van Aegidius uit groep VSO MB4: “Elke
dag zie ik al die bijzondere, leuke, lieve, vrolijke, open en echte
kinderen met daartussen mijn eigen bijzondere kind. De MR geeft
me de mogelijkheid om uit te spreken wat ik als ouder belangrijk
vind. Ik kan nu op een intensieve manier meedenken over de
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ontwikkeling van de school en zo een bijdrage leveren aan de
mogelijkheden en het geluk van al deze bijzondere kinderen.”
Miranda Hummel, onderwijsassistent: “Mijn deelname aan de MR
zorgt ervoor dat ik me meer betrokken voel bij het reilen en zeilen
van de school. Het draagt bij aan mijn persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Het geeft me een kijkje achter de schermen van een
mooie organisatie”.

Miranda Hummel

Barbara de Koning, leerkracht SO Saxofoon: “In de MR kan ik
spreken namens mijn team in deze tijden van verandering en
vooruitgang. De MR bestaat uit verschillende mensen met ieder zijn
eigen kijk en kracht. Door de verschillende invalshoeken kunnen er
mooie discussies ontstaan die je scherp houden. Je hebt echt het
gevoel iets bij te dragen, fijn!”
Dennis Sinkeldam, leerkracht VSO: “In de MR kun je invloed hebben
op de toekomst van de school, hierdoor kun je direct het verschil
maken voor kinderen en hun toekomst/uitstroom. De wereld
verandert in sneltreinvaart, aan ons de mooie taak om onze
leerlingen de juiste handvatten mee te geven.”

Links: Barbara de Koning
Midden: Ronald Smid
Rechts: Dennis Sinkeldam

Ronald Smid, ICT-Manager: “In het verleden heb ik op de
basisschool van mijn kinderen jarenlang de “ouderkant” van de MR
vertegenwoordigd. Nu wil ik vanuit mij ICT-professie de
personeelsgeleding en de totale MR ondersteunen, zodat wij
gezamenlijk de leerlingen en de school als geheel naar een (nog)
hoger plan kunnen brengen.”
In de volgende editie van de nieuwsbrief zal de Ouderraad zich
presenteren.
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Verkeerssituatie rond de school
Het is fijn om u te kunnen vertellen dat de verkeerssituatie rond de school
enorm is verbeterd!
Het éénrichtingsverkeer was wel even wennen, maar levert een veel
veiligere situatie op.
Het parkeren van de busjes en het veilig in- en uitstappen wordt elke dag
begeleidt door Gerard, onze conciërge. Ook dat zorgt ervoor dat het
spitsuur bij het in- en uitgaan van de school rustiger verloopt.
Hoewel er rond de school een 30 kilometer zone is ingesteld, merken we
wel dat er vaak nog te hard wordt gereden. Dat is het volgende punt dat
we gaan aanpakken, in overleg met de gemeente en de buurtbewoners.
We verwachten dat rond de meivakantie wegversmallingen worden
geplaatst waardoor de snelheid afneemt.
We houden u op de hoogte!

Klachten leerlingvervoer en vervoer
naar stage
Met enige regelmaat krijgen wij op school te horen dat er
klachten zijn over het leerlingvervoer, met name als het om
vervoer van en naar de stageplaats gaat.
We vragen dan aan u als ouders om contact op te nemen met
het betreffende vervoersbedrijf. Meestal wordt het probleem
dan opgelost. Maar soms lost het probleem zich niet op. In dat
geval raden we u aan om contact met de gemeente op te
nemen hierover. De gemeente is namelijk de opdrachtgever
voor het vervoer. Zij kunnen met de vervoerder in gesprek gaan
als het vervoer niet goed geregeld wordt door het bedrijf.
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SO gebouw
Nu we duidelijkheid hebben dat we het SO gebouw kunnen
behouden voor de Mozarthof, kunnen we het gebouw gaan
opknappen.
Hierover is contact met de gemeente. Er is een architect
aangetrokken om dit te begeleiden.
Wanneer de plannen in een concrete fase zijn zullen we u
daarover informeren.

Cultuurproject Sprookjes
Project Roodkapje (en andere sprookjes).
In het kader van het culturele jaarthema ‘Literair’ starten we 23
maart het project over Roodkapje (en andere sprookjes).
In het SO heet het project: 'Er was eens...' Op allerlei manieren en in
verschillende lessen en workshops zullen de leerlingen van het SO
sprookjes beleven, luisteren, lezen, vertellen, spelen en ontdekken.
In het VSO heet het project: 'Sprookjes bestaan niet!'. De leerlingen
gaan in verschillende lessen en workshops leren over sprookjes;
wie komen er in voor? Welke thema's zijn er? Hoe wordt een sprookje
opgebouwd? Uiteindelijk gaan de leerlingen ook zelf aan de slag met
hun eigen sprookje!
Het project wordt zowel in het SO als in het VSO geopend met
een voorstelling over Roodkapje. In het SO in de poppenkast, in het
VSO nèt even anders....http://www.burobannink.nl/er-was-weerroodkapje/
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Oudertevredenheidsonderzoek
Inmiddels is het oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Allereerst
wil ik natuurlijk de ouders bedanken die de moeite hebben genomen
om ons van feedback te voorzien.
We zijn nog bezig om de rapportage in de definitieve vorm op te stellen,
maar ik koppel al graag wat bevindingen naar u terug.
Over zijn algemeenheid zijn de ouders van Mozarthof tevreden over de
school. Op een schaal van 4 punten ligt het gemiddelde rond de 3,6. Dit
komt overeen met het landelijk gemiddelde.
Als rapportcijfer gaven de ouders van het SO ons een 8,1. De ouders van
het VSO gaven een 7,9. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
Jammer is het dat maar 32% van de ouders hebben meegedaan aan het
onderzoek. Hierdoor is het niet helemaal representatief.
Waar u positief over bent is de sfeer op school en de manier waarop het
personeel omgaat met de leerlingen. Ook de wijze van
informatievoorziening vindt u verbeterd.
Ook zijn er punten waarvan u vindt dat de Mozarthof zich kan
verbeteren. Graag zou u meer informatie hebben over wat er geleerd
wordt op school. Ook zou u meer betrokken willen zijn bij het onderwijs
en u geeft aan dat de hoeveelheid computers die beschikbaar zijn voor
de leerlingen wel omhoog kan. We gaan ons erover buigen hoe we deze
punten het beste kunnen gaan verbeteren.
We zullen u daar natuurlijk over informeren!
We gaan ook onze leerlingen vragen naar hun mening over de
Mozarthof. Samen met andere speciale scholen in de regio hebben we
een vragenlijst ontwikkeld hiervoor. Ook van die uitkomsten zullen we u
t.z.t op de hoogte houden.
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Sport Service tijdens inloopochtend SO
Tijdens de inloopochtend van het SO op woensdag 5 april a.s. zal er
een consulent van Sport Service Noord Holland aanwezig zijn. Sport
Service kan u en uw kind ondersteunen in het vinden van een
passende sportactiviteit in ’t Gooi. Zij hebben contact met alle
sportverenigingen en ontwikkelen initiatieven zodat sport voor
iedereen toegankelijk wordt.
Sporten is voor alle kinderen (en volwassenen) belangrijk. Het is
goed voor de motorische ontwikkeling, het houdt je fit en gezond,
maar net zo belangrijk is dat je door sport deelneemt aan een
sociale activiteit. Voor de leerlingen van de Mozarthof is dit
allemaal niet altijd vanzelfsprekend. Sport Service heeft zicht op de
mogelijkheden van aangepast sporten binnen onze regio. Mocht er
geen passend aanbod zijn voor uw kind dan denkt Sport Service
mee over alternatieven en initiatieven.
U bent 5 april van harte welkom om na het bezoek aan de klas van
uw kind in gesprek te gaan over sporten met Sport Service Noord
Holland en Hester de Lange, Schoolmaatschappelijk Werk.

Andere schooltijden?
Op dinsdag 28 februari 2017 organiseert de MR en de directie een
informatieve ouderavond over de mogelijke invoering van het vijf
gelijke dagen model.
De avond start om half acht en duurt tot half tien.
Op deze avond zullen we naast de algemene informatie ook de
vragen beantwoorden die zijn gesteld op het emailadres
5gelijkedagen@mozarthof.nl
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
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Workshop voor gescheiden ouders
Graag attenderen we u op onderstaande workshop van het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Op 10 maart en 9 juni wordt de workshop ‘Focus op ouderschap’
georganiseerd.
Het is een ééndaagse workshop bestemd voor ouders die gaan
scheiden of net gescheiden zijn.
Deze workshop geeft je kennis en inzicht over het effect van een
scheiding op kinderen. Ook krijg je praktische tips over hoe je
daarmee kunt omgaan. De nieuwste inzichten vanuit de
psychologie, coaching en topsport helpen je om reële en haalbare
doelen te stellen en ondersteunen je om die vervolgens ook vol
te houden.
Heleen Offerhaus (ouderschapsbemiddelaar en
omgangsbegeleider) en Marieke Borleffs (psychotherapeut en
GZ-psycholoog, gezinstherapeut) geven deze workshop in
samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Omdat de gemeenten deze workshop subsidiëren, zijn er geen
kosten aan verbonden.
Aanmelden en meer informatie:
Aanmelden kan bij Marieke Borleffs, via telefoonnummer 06 – 39
10 98 10 of e-mail m.borleffs@lindehuis.nl of door contact op te
nemen met het CJG in je woonplaats: www.cjggooi.nl (kopje
cursussen).

Fijne vakantie
Natuurlijk wensen we u een fijne voorjaarsvakantie toe.
Hopelijk schijnt het zonnetje af en toe zodat we er lekker op uit kunnen.
En anders is binnen en een leuk boek lezen of voorlezen ook heerlijk.
Graag zien we de leerlingen weer terug op maandag 27 februari a.s.
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Agenda
20 februari t/m 24
februari
28 februari
7-8-9 maart
24 maart
27 maart – 7 april
4 april
13 april
14, 15, 16 en 17 april
24 april t/m 6 mei

Voorjaarsvakantie
Voorlichting over het vijf gelijke
dagen model
Oudergesprekken
Voorstelling gebaren met Lotte en
Max
Cultuurproject sprookjes
Thema-avond georganiseerd door de
Ouderraad
Paasfeest
Vrij i.v.m. Pasen
Meivakantie

Voor actuele informatie; kijk op de website!
www.mozarthof.nl
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