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Afgelopen periode. 
 
Uitstraling WEP 
Er is in de afgelopen periode hard gewerkt in alle groepen.  
Naast de aandacht voor lezen, taal en rekenen is er natuurlijk 
ook flink gewerkt bij de praktijkvakken en de WEP’s. 
De kantine wordt steeds meer een professioneel bedrijf. De 
leerlingen die deelnemen aan WEP kantine zorgen er steeds 
voor dat er heerlijke broodjes zijn en dat alles er tip top 
uitziet. Er zijn twee grote koelkasten gekomen zodat we alle 
producten goed kunnen koelen, zeker nu met de zomer in 
aantocht. Ook hebben alle medewerkers en leerlingen nu een 
pet op. We letten op de hygiëne! 
Voor WEP tuin is buitenkleding gekocht. Daarmee krijgt ook 
dit WEP een meer professionele uitstraling. 
 
Project Sprookjes 
Het project ‘Er was eens…….’ en ‘Sprookjes bestaan niet’ was 
een groot succes. Er is met name gewerkt rond het sprookje 
Roodkapje. Er zijn prachtige poppen gemaakt met hulp van 
Anke Zwiers van Popcontact. Er zijn geweldige voorstellingen 
gemaakt en opgevoerd. In de school hing een prachtige 
poster als aankondiging van het project.  
En het hele SO is als afsluiting van het project naar 
Sprookjeswonderland in Enkhuizen geweest. Wat hebben de 
leerlingen genoten. 
 
Koningsspelen 
Vandaag waren natuurlijk de Koningsspelen op de Mozarthof. 
Het SO en een aantal groepen uit het VSO hebben hieraan 
deelgenomen. Het kleurde helemaal oranje op school. Wat 
een leuke spelletjes waren er bedacht. Iedereen kon er op 
zijn of haar eigen niveau aan meedoen. 
 
Tablets 
Elke klas heeft nu de beschikking over twee tablets. Ook 
daarin heeft de school weer een stap gezet. 
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Vijf gelijke dagen model 
 
Gisteravond was de medezeggenschapsraad bijeen, waarbij de MR 
mondeling aan de directie heeft laten weten voorlopig niet in te 
stemmen met het voorstel om over te gaan naar het vijf gelijke dagen 
model. 
De MR zal het besluit in een brief aan u toelichten. De brief kunt u in 
de week na de meivakantie verwachten. 
De schooltijden blijven dus in het schooljaar 2017-2018 ongewijzigd, 
tenzij zich onvoorziene problemen voordoen nu de Mozarthof één 
van de weinige scholen is die niet overgaat naar dit model. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Interessante websites 
 
Graag maken we u attent op twee websites met allerlei informatie 

die mogelijk interessant is voor u. 

Het kennisplein gehandicaptensector heeft een site boordevol 

informatie. Er zijn verschillende tegels waarop u kunt klikken. Onder 

andere op de tegel ‘verstandelijke beperking’. U vindt de website 

op: 

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg 

 

De BOSK heeft voor ouders van een kind met een meervoudige 

beperking veel informatie bij elkaar gebracht. Maar ook voor ouders 

van andere kinderen kan de informatie zinvol zijn. Neem een kijkje 

op: 

https://www.bosk.nl/mcg-emb/meervoudig-ondersteund/ 

 

Mocht u een website weten of andere informatie gebruiken waarvan 

u denkt dat dit ook voor andere ouders zinvol is, wilt u ons dan 

hiervan op de hoogte brengen? Wij zullen uw informatie plaatsen in 

de volgende nieuwsbrief. 
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Maatschappelijk spreekuur 
 
Op woensdag 14 juni is er een maatschappelijk spreekuur. U kunt 

tijdens dit spreekuur terecht bij de school maatschappelijk 

deskundige met vragen over uiteenlopende zaken als wonen, 

formulieren, aangepast sporten, BSO, logeren, financiële 

regelingen, thuisondersteuning, etc.  

Het spreekuur is van 8:45 uur tot 11:00 uur.  

U kunt kenbaar maken dat u gebruik wilt maken van dit 

spreekuur door een mail te sturen naar de school maatschappelijk 

deskundige, Hester de Lange via h.de.lange@mozarthof.nl.  

U kunt zich ook telefonisch aanmelden via het algemene nummer 

van de school 035-6241932.  

Om te voorkomen dat u moet wachten, laten wij u weten op welk 

tijdstip een gesprek gepland staat.  

Het is prettig als u bij aanmelding laat weten over welk 

onderwerp u het wilt hebben zodat Hester kan zorgen dat er 

informatie klaarligt of, indien nodig, er een externe deskundige 

aanwezig is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Informatieochtend over curatele, bewind en 
mentorschap 
 
Als je kind meerderjarig wordt kom je als ouders voor een aantal 

lastige keuzes te staan. Wettelijk gezien moet een kind dat 18 jaar 

wordt zijn eigen zaken (financiën en zorg) gaan regelen. Voor veel 

van onze leerlingen is dit echter niet vanzelfsprekend.  

Om te zorgen dat uw kind ook na zijn 18e verjaardag de zorg en 

ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, is het goed om deze zaken 

tijdig te regelen.  

Op woensdag 31 mei is er een informatieochtend waarin ouders 

van 17+ leerlingen geïnformeerd worden over CURATELE, BEWIND 

EN MENTORSCHAP. U bent vanaf 8:45 uur welkom op nummer 29. 

Om 9:00 uur zal er gestart worden met een presentatie, aansluitend 

is er ruimte voor het stellen van vragen. We verwachten uiterlijk 

10:30 uur klaar te zijn.  

Deze ochtend wordt verzorgd door Emma Gast, advocaat en 

Diederick Bonnerman, curator/bewindvoerder. Zij zullen u 

informeren over de verschillen, de mogelijkheden en de weg wijzen 

in het doen van een aanvraag. U gaat goed geïnformeerd en met een 

informatiepakket naar huis.  

Als u deze informatieochtend wilt bijwonen kunt u dit via de mail 

kenbaar maken voor 22 mei.  

U doet dit door een mail te sturen naar k.romein@mozarthof.nl 

We hopen op een grote opkomst! 
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Stick Together 
 
Op zaterdag 1 juli 2017 van 12.30-16.00 uur wordt het Stick 

Together feest gehouden. 

Een vrolijke en ontspannen spelmiddag voor kinderen met een 

verstandelijke of meervoudige beperking in de regio ’t Gooi. 

Leuke spelletjes waar elke deelnemer, samen met een buddy-kind 

onder leiding van een volwassen vrijwilliger, aan deelneemt. Ieder 

in eigen tempo en op eigen niveau. Samen spelen en samen 

plezier maken! Dit jaar al voor de 16e keer op de velden van 

Gooische Hockey Club in Bussum. 
 

Deelnemers zijn leerlingen van zmlk- en mytylscholen voor 

speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

en zijn welkom vanaf acht jaar tot en met het einde van de VSO-

opleiding. 

We beloven een heerlijke middag waar de deelnemers nog lang 

met plezier op terug kijken. 

 

Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.sticktogether.eu 

Meld je nu aan want het aantal deelnemers is beperkt. 

Deelname is gratis. 

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Ellen 

Hazenberg via ellen@sticktogether.eu of 06-14856000. 

Hopelijk tot 1 juli! 
 

Kijk op www.sticktogether.eu voor foto’s en een filmpje 

(https://vimeo.com/132797207). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotheek hulp gevraagd 
 
Op de Mozarthof staat het leren lezen hoog in het vaandel. Uit 

onderzoek is gebleken dat leesplezier het leren lezen 

bevorderd. Ook voorgelezen worden of het bekijken van 

boeken geeft een uitbreiding van de belevingswereld. Van 

lezen worden mensen gelukkig! 
 

Dit is een van de redenen dat  we de bibliotheek een nieuwe 

impuls hebben gegeven. Alle oude en kapotte boeken zijn 

eruit gehaald en we hebben de overgebleven boeken een 

mooie plek gegeven. Alle boeken zijn in een uitleensysteem 

gezet zodat we een overzicht krijgen van welke boeken we op 

de Mozarthof hebben en wie welke boeken leent.  
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Om van onze leerlingen enthousiaste lezers te maken en het 

nieuwe uitleensysteem goed te laten werken hebben we uw 

hulp nodig. In het nieuwe schooljaar willen we de bibliotheek 

graag op gezette tijden openen en gebruiken volgens het 

uitleensysteem.  
 

Bent u in de gelegenheid om de leerlingen een half uur (per 

week, maand, jaar) te helpen in de bibliotheek?  

Meldt u dan aan via onderstaand adres. 

s.naezer@mozarthof.nl of 

a.middelhoff@mozarthof.nl    
 

De bibliotheekcommissie waardeert uw inzet! 
  

 

 

Wegonderhoud in de meivakantie 
 
Vanaf de laatste week van april gaat de gemeente aan de 
slag in de Mozartlaan. De rijbaan wordt versmald en de 
wegverharding wordt vervangen. Ook komen er twee 
snelheidsremmende voorzieningen om de veiligheid rond 
de beide scholen aan de Mozartlaan te bevorderen. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de 
gemeente; www.hilversum.nl. Typ dan in de zoekbalk 
‘projecten’ en scroll naar het project Mozartlaan en 
Sweelincklaan. 
Het is fijn dat dit project grotendeels in de vakantie wordt 
uitgevoerd. 
Mocht u echter gebruik maken van de vakantie opvang van 
het Zandkasteel, dan is het handig om vooraf te bekijken 
hoe u de school het beste kunt bereiken. 
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Opknappen SO gebouw 
 
Inmiddels heeft de architect de plannen gepresenteerd 
hoe we het gebouw van het SO op nummer 31 weer 
een frisse uitstraling kunnen geven. 
Ook is er een plan gemaakt om groep Saxofoon een 
lokaal te geven in het gebouw. 
Er gaat in de zomervakantie hard doorgewerkt worden 
om het allemaal voor de start van het nieuwe 
schooljaar klaar te hebben. 
De eerste stap is het verwijderen van de groene 
portakabins van het terrein. 
Als het gebouw is opgeknapt zal ook het schoolplein 
een metamorfose ondergaan. Natuurlijk houden we u 
op de hoogte van de voortgang. 

  

 

 

Ziekte en vervanging 
 
Helaas gebeurt het natuurlijk toch dat er collega’s ziek of 
afwezig zijn en dat we vervanging moeten zoeken. 
We hebben een aantal maatregelen genomen om de 
vervanging goed te kunnen regelen; 
Met een aantal mensen hebben we een bindingscontract 
afgesloten zodat we hen frequent kunnen inzetten.  
Ook is de invalpool weer uitgebreid met een aantal mensen. 
Veel collega’s die part-time werken zijn bereid om extra 
dagen te komen invallen. 
Er zijn personeelsleden met andere taken, die bij ziekte 
ingezet kunnen worden. 
Maar soms krijgen we de vervanging toch niet goed rond. In 
uitzonderlijke gevallen verdelen we de leerlingen over andere 
groepen of vragen we de ouders om hun kind thuis te 
houden. We begrijpen goed dat dit een vervelend bericht is, 
maar u mag er vanuit gaan dat we er alles aan doen om de 
leerlingen zo goed mogelijk op te vangen. 
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Fijne vakantie 
 
Na een prachtige dag met de koningsspelen en koningsdisco, sluit ik 
deze nieuwsbrief af met u een hele fijne meivakantie toe te 
wensen. 
Even twee weken lang heerlijk tijd om buiten te spelen, te logeren 
of even op vakantie te gaan.  
Natuurlijk hopen we op een zonnetje. 
Graag zien we iedereen weer terug op maandag 8 mei! 

 

 

 

 

Agenda 
22 april – 7 mei 2017 Meivakantie 
8 mei – 19 mei 2017 Toetsweken 
16 mei 2017 Ouderavond instroom nieuwe VSO 

leerlingen 
18 mei 2017 VSO sportdag voor MB3 / MB4/ 

MB5/ MB6/BB1 
24 mei 2017 Studiedag, leerlingen zijn vrij 
25 mei en 26 mei 2017 Hemelvaartsdag, leerlingen zijn vrij 
30 mei 2017 VSO sportdag voor OB1 / OB2/ 

MB1/ MB2/  BB2/ BB3 
31 mei 2017 Informatieochtend voor VSO ouders 

over bewindvoering, curatele en 
mentorschap 

5 juni 2017 2e pinksterdag, leerlingen zijn vrij 
6 t/m 8 juni 2017 Juniweek, SO leerlingen zijn vrij. 
14 juni 2017 Spreekuur maatschappelijk werk 
19, 20, 21 juni 2017 Duinrellkamp voor de groepen 

Viool, Saxofoon en OB1 
22, 23, 24 juni 2017 Duinrellkamp voor de groepen 

OB2/ MB4/ MB5/ BB1 
4, 5 en 6 juli 2017 Oudergesprekken 
13 juli 2017 - Wenochtend SO leerlingen 

- Schoolverlatersavond 
21 juli 2017 Laatste schooldag voor de 

zomervakantie. 
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