Aan: de ouders en verzorgers van leerlingen van Mozarthof
Betreft: Ouderavond op 4 april 2017
Hilversum, 23 maart 2017
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof,
Graag nodigen we u hierbij uit voor de ouderavond op dinsdagavond 4 april 2017.
Naar aanleiding van uw reacties op de enquête hebben wij onderwerpen gekozen voor
deze jaarlijkse ouderavond.
De ouderraad wil u door het verzorgen van workshops inzicht geven in de ontwikkeling
van uw kind in de SO als in de VSO leeftijd. In deze brief informeren wij u hier verder
over.
De avond ziet er als volgt uit:
Inloop:
Inleiding:
Ronde 1:
Pauze:
Ronde 2:

19.15-19.30
19.30-19.45
19.45-20.30
20.30-20.45
20.45-21.30

uur
uur
uur
uur
uur

U kunt zich inschrijven voor twee workshops van ieder drie kwartier. Hieronder vindt
u de informatie over de inhoud.
Voor ouders van de SO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:
o
o
o

Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
Vrije tijd, wat is er te doen?
Prikkelverwerking in de mond

Voor ouders van de VSO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:
o
o
o

Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
Lichamelijke veranderingen en seksualiteit bij jongeren met verstandelijke
beperkingen.
Financiële regelingen

Wij verheugen ons op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad,
Nanke Bartholomeus, voorzitter

Voor het SO kunt u zich inschrijven voor:
o Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
De orthopedagoge van de afdeling SO, Maura Dammers, houdt een korte theoretische
inleiding over de leerontwikkeling van de leerlingen.
Natalie Groenewoud en Yvette Vrolijk, leerkrachten van het SO, zullen door middel van
het geven van een les laten zien hoe het onderwijs op Mozarthof wordt gegeven.
Na afloop van de inleiding en de lessen is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
o
Vrije Tijd, wat is er te doen?
Deze workshop wordt gegeven door Hester de Lange, maatschappelijk werkende van de
Mozarthof.
De invulling van vrije tijd is voor onze leerlingen niet altijd even makkelijk of
vanzelfsprekend. Regulier aanbod is niet altijd passend bij de mogelijkheden, maar veel
ouders én kinderen hebben wel de wens om vrije tijd op een prettige manier in te vullen.
Als ouders hebben we hier vaak andere ideeën over dan onze kinderen. Vindt een kind
een middag op de IPad een uitstekend invulling van de vrije tijd, wij ouders hebben vaak
de wens om de tijd op een andere manier in te vullen. Ouders denken eerder aan sport
(bewegen is immers heel gezond), een club (spelen met leeftijdgenoten is immers
belangrijk voor de sociale vaardigheden) of misschien is het behalen van een
zwemdiploma toch haalbaar! Hoewel het aanbod breed is, blijkt het toch een zoektocht te
zijn naar wat het beste past bij jouw kind, binnen de mogelijkheden van jouw gezin.
Tijdens deze (interactieve) workshop gaan we met elkaar in gesprek over vrije tijd. Wat
vinden we als ouders belangrijk, en waarom eigenlijk? Wat vindt mijn kind prettig en
herkennen andere ouders dit? Hoe zijn andere ouders tot een keus gekomen? Hoe komen
wij tot een keus en waar vinden we een passend aanbod?
Door met elkaar te praten over hoe vrije tijd ingevuld wordt binnen jullie verschillende
gezinnen en wat jullie wensen zijn, hopen we iedereen aan het einde van de workshop
advies te kunnen aanreiken. Er zal van diverse initiatieven informatiemateriaal aanwezig
zijn.
We vragen jullie met voorbeelden en vragen te komen!
o Prikkelverwerking in de mond
Marjon Boer, ergotherapeut en Sandra Goudzwaard en Nikki van Bart, logopedisten
verzorgen deze workshop. Zij zijn alle drie werkzaam op de Mozarthof.
Sommige kinderen zijn gevoelig in de mond, wat problemen kan geven bij bijvoorbeeld
eten of tandenpoetsen. Andere kinderen lijken prikkels in de mond juist weinig te
registreren; ze proppen hun eten naar binnen, kauwen niet goed of zitten bijna altijd
ergens op te kauwen. Hoe kun je dit verklaren, en hoe ga je hier mee om?
Heeft u zich ooit afgevraagd wat een logopedist of ergotherapeut doet met problemen bij
het eten en drinken, knarsetanden, tandenpoetsen en kwijlen? We hopen u op deze
vragen een antwoord te kunnen geven.

Voor het VSO kunt u zich inschrijven voor:
o Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
De orthopedagoge van de afdeling VSO, Elma v.d. Vat, houdt een korte theoretische
inleiding over de leerontwikkeling van de leerlingen.
Anita Belder, groepsleerkracht, en Wil Jansen, vakleerkracht techniek van het VSO zullen
door middel van het geven van een les laten zien hoe het onderwijs op Mozarthof wordt
gegeven.
Na afloop van de inleiding en de lessen is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

o

Lichamelijke veranderingen en seksualiteit bij jongeren met
verstandelijke beperkingen.

Harriët Schoenmakers is sinds 2002 gedragsdeskundige bij Amerpoort en daarvoor bij
andere instellingen. Zij werkt al vele jaren met mensen met ernstige meervoudige
beperkingen (EMB), nu op locatie voor wonen en dagbesteding Vosseveld en bij
kinderdagcentrum De Blauwe Vogel. In haar werk met kinderen en jongeren in Soest
ontstond haar interesse in dit onderwerp. In 2013 en 2014 deed zij onderzoek over het
onderwerp puberteit bij mensen met EMB.
Begin 2016 kwam er bij Amerpoort een boek uit over dit onderwerp, het boek is gratis. U
kunt dat lezen op de volgende link, of het is daar aan te vragen:
http://www.amerpoort.nl/over-amerpoort/publicaties/boeken.html
Middels een PowerPoint presentatie en vervolgens het gesprek over verschillende
stellingen kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

o

Financiële regelingen

Een medewerker van MEE en Els Versteeg van zorgadvieskantoor Versteeg zullen u in de
workshop informeren over de financiële regelingen die er zijn. Aan de orde komen o.a. de
kinderbijslag, de zorgtoeslag, studiefinanciering, Wajong en de gemeentelijke
tegemoetkoming.
Na een inleiding over dit onderwerp zullen de workshopleiders de vragen die u als ouders
heeft beantwoorden. Neemt u dus vooral uw vragen mee naar deze workshop!

Graag invullen!
Naam ouder/verzorger 1:

……………………………………………………

Klas:

……………………………………………………

Kruis hieronder twee workshops aan die uw voorkeur hebben;
Voor ouders van de SO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:




Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
Vrije tijd, wat is er te doen?
Prikkelverwerking in de mond

Voor ouders van de VSO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:




Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
Lichamelijke veranderingen en seksualiteit bij jongeren met verstandelijke
beperkingen.
Financiële regelingen

Naam ouder/verzorger 2:

……………………………………………………

Klas:

……………………………………………………

Kruis hieronder twee workshops aan die uw voorkeur hebben;
Voor ouders van de SO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:




Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
Vrije tijd, wat is er te doen?
Prikkelverwerking in de mond

Voor ouders van de VSO leerlingen worden de volgende workshops georganiseerd:




Hoe leren de leerlingen op de Mozarthof.
Lichamelijke veranderingen en seksualiteit bij jongeren met verstandelijke
beperkingen.
Financiële regelingen

Graag inleveren vóór woensdag 29 maart bij de leerkracht van uw kind/pupil of
terugsturen naar ouderraad@mozarthof.nl.

