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Terugblik afgelopen periode 
 
Van de herfstvakantie tot  aan de kerstvakantie zijn er 
natuurlijk weer allerlei ontwikkelingen geweest. 
 

In de afdeling SO wordt hard gewerkt aan het verder 
vormgeven van de onderbouw, nu er weer veel jonge 
leerlingen binnenstromen. 
Verderop in de nieuwsbrief wordt hier een item aan gewijd. 
Op het VSO zijn de ontwikkelingen om de praktijkvakken en de 
WEP’s verder vorm te geven in volle gang. Het gebruik van de 
WEP en stagemappen heeft hierbij de aandacht. De mappen 
gaan regelmatig mee naar huis zodat u ook thuis met uw kind 
over de ontwikkeling die er wordt doorgemaakt, kan spreken. 
 

Code rood! Op 11 december sloeg het weeralarm van code 
oranje om in code rood. We werden als school overvallen door  
een deel van het leerlingenvervoer welke aangaf de leerlingen 
van school te komen halen. Een ander deel van de vervoerders 
had hierover nog niets gecommuniceerd. Als school hebben 
we geprobeerd er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat u 
op de hoogte werd gesteld. Fijn dat veel van u aan onze 
oproep gehoor hebben kunnen geven. Zo waren we toch in 
staat om voor zowel leerlingen als personeel ervoor te zorgen 
dat iedereen veilig thuis kwam. 
Om in de toekomst de situatie beter te laten verlopen, wordt 
er op korte termijn overleg gevoerd met Connexxion.  
 

Op 12 december j.l. was de tweede stakingsdag een feit. De 
school ging dicht om de vraag voor een beter salaris en minder 
werkdruk kracht bij te zetten. We hopen dat de regering naar 
onze wensen gaat luisteren. 
 

Natuurlijk is ook het Sinterklaasfeest gevierd op de Mozarthof! 
Op het SO kwam Sinterklaas aan in een paardentrailer. Ook de 
Pieten waren natuurlijk van de partij. 
Op het VSO zijn er lootjes getrokken of is er een spel gespeeld. 
Sommige klassen zijn ook nog even op bezoek geweest bij 
Sinterklaas. 
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Ook het kerstfeest is gehouden. Op het SO is er met alle 
leerlingen heerlijk geluncht en vervolgens was er een optreden 
van het zangkoor waar veel ouders en opa’s en oma’s zijn 
komen kijken. 
 In het VSO zijn ’s avonds allerlei kerstworkshops gehouden. 
Wat zijn er leuke dingen gemaakt. Ook de lichtjesdans was 
prachtig. Het waren sfeervolle en feestelijke kerstvieringen. 

  

 

 

Vooruitblik komende periode 
 
In de komende periode staat er weer van alles te gebeuren. 
In de eerste drie weken gaan we toetsen. Met de toetsen 
brengen we in kaart welke ontwikkeling uw kind heeft 
doorgemaakt. 
 

Bij een groot aantal leerlingen gaat we een vragenlijst 
afnemen over hoe zij denken over de school en het onderwijs. 
Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor ZML scholen voor 
leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 4 jaar. Er wordt 
in de vragenlijsten rekening gehouden met de taalvaardigheid 
van de leerlingen. 
 

Ook gaat een dertigtal leerlingen van het VSO op wintersport. 
De ‘achterblijvers’ in het VSO gaan in deze week ook een 
aantal leuke activiteiten doen. 
 

Voor het VSO is er vlak voor de voorjaarsvakantie de jaarlijkse 
disco. De discoavond hebben we op advies van ouders wat 
later in het jaar geplaatst zodat het niet gelijktijdig met de 
toetsweken en de wintersportweek valt. 
 

In de weken voor de voorjaarsvakantie zijn de groepen op een 
wisselende dag vrij. Op deze dagen worden de 
groepsbesprekingen gevoerd. In de groepsbesprekingen 
wordt de ontwikkeling van de leerlingen en het 
leerstofaanbod in de groep besproken. Tijdens het 
oudergesprek krijgt u hier een terugkoppeling van. 
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Personele ontwikkelingen 
 
Na ruim 37 jaar op de Mozarthof gewerkt te hebben gaat Ellen Kruis 
met pensioen. Ellen heeft jaren als klassenassistent gewerkt en de 
afgelopen jaren stond zij als leerkrachtondersteuner in de keuken en de 
catering. Maar stil zitten is geen talent van Ellen. Daarom zullen we 
haar na de kerstvakantie als vrijwilliger nog op school zien rondlopen. 
Ellen gaat een bijdrage leveren aan het WEP facilitair. 
Dank je wel Ellen, voor je grote inzet en betrokkenheid bij onze school. 
Fijn dat we nog een poosje van je inzet mogen genieten! 
Op het plekje dat Ellen achterlaat in de catering komt tot aan de 
zomervakantie Liesbeth Morcus werken op de maandag en de vrijdag. 
José Rosendahl vult de dinsdag in.  
Met de zomervakantie maken we het personele plaatje rond voor het 
nieuwe schooljaar. 
 

Joyce Samsom gaat met zwangerschapsverlof en zal op haar twee 
werkdagen in Saxofoon vervangen worden door Isa Werkendam. Isa is 
op dit moment ook al werkzaam in het VSO OB1 en breidt daarmee 
haar aantal dagen dat zij voor de Mozarthof werkt, uit. 
 

Ook Sandra Goudswaard, onze logopediste, gaat met 
zwangerschapsverlof. Haar werkzaamheden zullen worden 
overgenomen door Janneke Leemhuis en Jip Admiraal. 
Janneke is al bekend op de Mozarthof. Met Jip komt er een nieuw 
gezicht op school. 
 

Harriët Toren heeft haar 25 jarig jubileum dat zij werkzaam is bij de 
Mozarthof, gevierd. We hopen nog vele jaren van Harriët haar kennis 
en deskundigheid te mogen meemaken. Gefeliciteerd Harriët! 
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Sponsoren voor het 
wintersportkamp gezocht! 
 
De jaarlijkse wintersportreis is één van de belangrijkste 
evenementen die plaatsvinden op de Mozarthof. 
Het is bijzonder om te zien hoe de leerlingen die hier aan 
deelnemen zich in snel tempo ontwikkelen. 
En dat ze ver kunnen komen bewijst onze olympisch 
kampioene Louise! 
Mozarthof heeft het hoog in het vaandel dat het deelnemen 
aan de wintersportreis voor niemand een financiële 
belemmering  mag zijn. 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe sponsoren.  
Bent u iemand, of kent u iemand die het wintersportkamp wil 
sponseren, dan geven we u graag het rekeningnummer door 
van ‘de vrienden van Mozarthof’. 
Bankrekeningnummer: NL64RABO 01375 59 453 
t.n.v. Stichting Vrienden Mozarthof 
Onder vermelding van Olympisch Goud 
Indien u meer informatie wilt over de sponsoring van het 
skikamp, dan kunt u contact opnemen met Ria Terra of 
Martijn Meijering. Zij zijn bereikbaar onder het 
telefoonnummer van de school; 035-6241932 
Helpt u mee? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling SO onderbouw 
 
“Kleuters leren vooral door te spelen, maar wat ze leren wordt 
bepaald door het aanbod van materiaal, de opdrachten die ze 
krijgen , de interventies van de leraar en ga zo maar door. “  
A. Bouwman en I. Bruning. Volgens Bartjens, jaargang 37, 2017/2018, 
november, nr 2 

 
Dit schooljaar is het SO gestart met drie onderbouwgroepen 
in de leeftijd van 4-7 jaar. Met nog meer jonge kinderen in de 
school, kwam ook binnen het SO de discussie op gang over het 
kleuteronderwijs. 
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Tijdens de laatste studiedagen is de onderbouw aan de slag 
gegaan om het kleuteraanbod passender te maken. Inmiddels 
heeft dat geresulteerd in een rijker aanbod in de hoeken en 
de aanschaf van nieuwe methoden. Sinds dit schooljaar wordt 
er enthousiast gewerkt met de BAS methode. ‘Doe meer met 
Bas’ richt zich vooral op de ontwikkeling van kinderen van 2,5 
tot 6 jaar. De combinatie van spelen, leren  en werken 
stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling. De 
ontwikkelingsdomeinen die in het programma worden 
behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek. 
Het leren vindt plaats in de themahoeken. Een themahoek is 
een verbinding met de echte wereld waarin handelen, 
uitspelen en beleven de belangrijkste aspecten zijn. In deze 
hoeken komen diverse doelen van rekenen en taal impliciet 
via het spel aan de orde. Winkeltje spelen, tafeldekken voor 
juiste aantal personen, passen en meten in de zandtafel, 
meten van torens, etc. Het gaat hier om het toepassen van 
verschillende handelingen vanuit diverse rollen, omdat dit 
onderdeel uitmaakt van het spel.  
Graag vertellen wij in één van de volgende nieuwsbrieven 
meer over de ontwikkelingen in het SO. 
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De Gezonde School 
 
Werken aan een Gezonde School! 
Het is belangrijk dat leerlingen op school leren, zien en proeven dat gezond 
en lekker prima samen gaan. Ook is het belangrijk dat zij bewuster leren 
kiezen. Zo groeien zij op tot volwassenen die kunnen omgaan met 
ongezonde verleidingen. 
Ouders spelen hierin een grote rol, maar school kan ook positief bijdragen 
aan gezond eten en drinken. 
Om deze reden heeft de Mozarthof zich aangemeld voor het 
themacertificaat ‘Voeding’ van de Gezonde school. 
Daar moeten wij wel iets voor doen. Dit wordt namelijk niet zomaar 
uitgereikt!  
Gelukkig zijn wij als Mozarthof al goed bezig. 

- Wij hebben, zoals u weet, een gezonde schoolkantine. 

- Jaarlijks wordt er binnen het lesaanbod aandacht besteed aan het 
thema voeding. Wij volgen de programma’s van Ik eet het beter, de 
Pauzehap en de KlasseLunch. 

- Sinds kort ontvangen wij gratis groente en fruit van EU-Schoolfruit. 
De school krijgt gratis fruit en groente: 3 stuks per leerling per 
week, 20 weken lang. Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft de 
school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen.  

Dit jaar gaan wij het beleid beschrijven en een “boost” geven aan de 
communicatie, naar de ouders en het team. Op deze manier willen wij 
draagvlak creëren, want je doet het niet alleen, maar met elkaar! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen door ouders 
 
Praktijk Ruimte om te Spelen  
Voor deze rubriek, kregen wij de volgende informatie 
binnen over een fijne plek die begeleiding kan bieden. 
De praktijk ‘Ruimte om te Spelen’ is een bijzondere plek 
waar kinderen speelse aandacht krijgen, middenin de 
natuur. 
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Vanuit haar opleiding als dramatherapeut, aangevuld met 
kennis en ervaring met autisme, als moeder en als 
begeleider, werkt Jeannette Groenewoud met mensen met 
een stoornis of handicap in brede zin. Zij werkt individueel 
om alle tijd, aandacht en ruimte te geven aan ieders 
behoeftes. Ze biedt een veilige (en mooie!) plek met veel 
mogelijkheden en ruimte om aan om het zelfvertrouwen en 
het verwerven van vaardigheden te bouwen.  De kinderen 
doen daarmee succeservaringen op. 
Haar werk- en woonplek ligt in de bossen van Lage 
Vuursche. Zij heeft een buitenruimte waar paarden, kippen 
en een hond rondlopen, maar ook een binnenruimte waar 
van alles ondernomen kan worden, van koken tot 
verkleden. Meestal komen kinderen gedurende 3 a 4 uur, 
na schooltijd.  
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u kijken op de 
website www.ruimteomtespelen.nl 
 
Het surfproject 
Het surfproject geeft surfles aan kinderen met het 
syndroom van Down, autisme of ADHD. Het surfproject 
maakt surfen in kleine teams mogelijk in een veilige 
aangepaste omgeving met individuele begeleiding. 
Surfen heeft een positief effect op de ontwikkeling. Het 
versterkt het zelfvertrouwen, kinderen worden er fysiek fit 
van en het vergroot sociale vaardigheden. 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.surfproject.nl 

  

 

 

Interessante website 
 
MEE heeft een website gemaakt waarop alle informatie te 
vinden is die nodig is voor het regelen van langdurige zorg 
conform de Wet langdurige zorg (WLZ) 
MEE biedt ouders ook ondersteuning bij het aanvragen hiervan. 
U kunt de website vinden via; www.meeroverwlz.nl  
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Cursus Samen Sterk 
 
Op dinsdagavond 6 februari 2018 zal het Ouderplatform Gooi & 
Omstreken op de Mozarthof de cursus Samen Sterk geven.  
 
De cursus Samen Sterk biedt ouders een kader voor 
communicatie, overleg en samenwerking. Hoe beter ouders en 
professionals het lukt om samen te werken, hoe beter het 
welbevinden, de werkhouding en de schoolprestaties van een 
kind zijn. 

Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Hoe kom 
je toch goed uit een gesprek dat anders loopt dan je zou willen?  

Hoe ga je tijdens het gesprek om met jouw emoties? En, hoe 
doen andere ouders dat? Wat zijn hun ervaringen? Het delen 
van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de cursus. 

Alle cursisten krijgen een praktisch cursusboekje met daarin de 
belangrijkste onderwerpen van de cursus. 

De basis van deze cursus is Handelingsgericht Werken (HGW). 
Dat gaat er van uit dat ouders en leerkrachten samenwerken. 
Elkaar serieus nemen, goed luisteren, zich in de ander 
verplaatsen, begrip  en wederzijds respect tonen staan daarbij 
centraal. Ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid en 
de ouder is een belangrijke ervaringsdeskundige.  

De cursus:  

 maakt ouders sterker in de communicatie met 
leerkrachten en/of andere betrokken instanties. 

 laat ouders kennismaken met de tien regels van HGW die 
daarbij kunnen helpen. 

 leert ouders gesprekken met leerkrachten voor te 
bereiden en geeft handvatten voor het voeren van 
gesprekken 

 maakt ouders bewust van hun eigen stijl van 
communiceren en de invloed daarvan op de gesprekken.  

 Maakt ouders bewust van hun eigen verwachtingen die 
een rol spelen in de gesprekken. 
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Tijdens de cursusavond wordt er intensief gewerkt aan het 
uitbreiden van uw vaardigheden om constructief te 
communiceren met leerkrachten en andere betrokken 
instanties.  

Indien hier behoefte aan is, wordt er een terugkomavond 
gepland om met de trainers het geleerde en de ervaringen te 
delen en dieper op het onderwerp in te gaan.  

U ontvangt in januari een uitnodiging voor deze avond en kunt u 
zich aanmelden.  
De cursus is kosteloos. 

 

 

 

 

Spreekuur Maatschappelijk werk - SO 
 
Regelmatig blijven ouders van onze leerlingen zitten met vragen 
over uiteenlopende zaken. Vaak lukt het om zelf antwoorden te 
vinden, soms helpt het als er iemand even meedenkt. Op 
Mozarthof hebben we een School Maatschappelijk Deskundige 
(SMD). Zij kan met u meedenken over bijvoorbeeld: 

 Opvoedvragen in de thuissituatie 

 Als het u thuis te veel wordt en u extra ondersteuning 
nodig heeft 

 Als u zich zorgen maakt over uw kind in de thuissituatie  

 Bij praktische zaken als aanvragen doen bij de gemeente 

 Maar ook aanvragen als; dubbele kinderbijslag; 
luiervergoeding; WLZ; ondersteuning in de klas 

 SMD kan bemiddelen naar; buitenschoolse opvang; 
thuisondersteuning; logeren; wonen 

 SMD kan u adviseren of doorverwijzen bij slaap- en 
eetproblemen 

 SMD kan u adviseren en doorverwijzen bij (aangepaste) 
sportvragen 

De School Maatschappelijk Deskundige op Mozarthof is Hester 
de Lange.  
Hester is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van 
school 035- 6241932 of via de mail h.de.lange@mozarthof.nl.  
Vanaf januari heeft Hester, voor ouders van het SO,  elke maand 
een Maatschappelijk Spreekuur.  
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Dit spreekuur is gekoppeld aan de inloopochtenden van het SO. 
U kunt per mail aangeven of u gebruik wilt maken van het 
spreekuur en wat uw vraag is.  
De spreekuren zijn op de volgende data: 

 11 januari 

 16 februari 

 19 maart 

 24 april 

 30 mei 

 28 juni 
Natuurlijk kunnen ook ouders uit het VSO bij vragen contact 
opnemen met Hester! 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Gebarencursus 
 
Totale Communicatie (TC) is een visie die op de Mozarthof binnen 
het team wordt gedragen. TC is een basishouding waarbij verbale 
taal zoveel mogelijk ondersteund wordt door andere 
communicatiemiddelen, zoals voorwerpen, foto’s, picto’s en 
gebaren.  
  
Bij veel leerlingen binnen de Mozarthof is het gebruik van 
ondersteunende gebaren essentieel. Deze leerlingen hebben 
behoefte aan visuele informatie naast de gesproken taal. Gebaren 
zijn hierin belangrijk. 
  
Binnen de Mozarthof wordt gebruik gemaakt van NmG (Nederlands 
ondersteund met gebaren). NmG wordt landelijk door het 
gebarencentrum geadviseerd. 
NmG beschikt over een grote woordenschat en het voordeel is dat 
deze gebaren ook door andere instanties (logeerhuis, 
vervolgonderwijs, kinderdagcentra, en woonvormen) worden 
gebruikt. 
  
Het team van de Mozarthof is inmiddels bekend met NmG en 
gebruikt deze gebaren dagelijks ter ondersteuning van de 
communicatie met leerlingen.  
Wij vinden het belangrijk om ook ouders praktisch wegwijs te maken 
met gebaren volgens NmG.  
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Daarom verzorgen de logopedisten twee avonden waarin zij de 
ouders de gebaren op een leuke en leerzame manier aanbieden.   
Op de eerste avond worden de meest gebruikte gebaren aangeleerd. 
De tweede avond zal er meer verdieping worden aangeboden en is er 
ruimte om vragen te beantwoorden. 
De avonden waarop de gebarencursus wordt aangeboden zijn;   
Donderdag 8 maart en dinsdag 17 april van 19:30 tot 21:00 uur. 
Inloop is mogelijk vanaf 19:15 uur. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. 
U kunt zich opgegeven door het sturen van een e-mail naar: 
n.van.bart@mozarthof.nl 

 

 

 

 

Fijne feestdagen! 
 
Tot slot wensen wij u en allen die u lief zijn, bijzonder mooie 
feestdagen toe. Geniet van de lichtjes en de warmte van het 
samenzijn. 
En natuurlijk een prachtig, gezond en liefdevol 2018! 
Graag zien we onze leerlingen gezond en wel weer terug op 
maandag 8 januari 2018. 
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Agenda 
 
08 januari 2018 Start school 

 
08 januari 2018 t/m 
26 januari 2018 
 

Toetsweken 

11 januari 2018 Inloopochtend SO 
21 januari 2018 t/m 
26 januari 2018 
 

VSO skikamp 

12 februari 2018 t/m 
23 februari 2018 
 

Klassen zijn op wisselende 
dagen vrij. Zie onze website 

16 februari 
 

Inloopochtend SO 

23 februari t/m 4 
maart  

Voorjaarsvakantie 
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