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23 februari 2018 
In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen; 

 Terugblik afgelopen periode 

 Vooruitblik komende periode 

 Personele ontwikkelingen 

 Gegevens opvragen 

 VSO in ontwikkeling 

 Schenking van Lionsclub Gooiland 

 Frequent verzuim leerlingen 

 Staking 14 maart? 

 Van ouders voor ouders, bril nodig? 

 Ouderavond 10 april 2018 

 Opbrengst collecte NSGK 

 Fijne voorjaarsvakantie! 

 Agenda 

 
 

 
 
 

 
 

Terugblik afgelopen periode 
 
Er is flink getoetst in de eerste weken van januari. 
Ook is het leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. 
Met alle uitkomsten en resultaten stemmen we ons 
onderwijsaanbod verder af. 
 
De discoavond voor het VSO was een groot succes. Het thema was 
‘doe eens raar met je haar’.  We hebben geweldige creaties gezien! 
 
Natuurlijk was er ook de geweldige wintersport week. Heeft u de 
foto’s gezien op onze website? Esther Bredewold maakt elke avond 
een prachtig album aan dat dan via de website zichtbaar is. Het is 
ontzettend veel werk om dit te maken. Dus dank je wel Esther! Je 
doet hier heel veel mensen een enorm plezier mee. 
 
Op de Facebook pagina hadden we een prijsvraag uitgeschreven om 
mee te denken over waar Mozarthof voor staat. Naast allerlei 
reacties in de trant van ‘Mozarthof, waar elk talent telt’ kwam als 
winnaar uit de bus; Jennifer Laout. Zij maakte ervan; Mozarthof, 
zoveel mogelijk leren! 
Dat is inderdaad een hele mooie uitleg van ZML. 
Goed gedaan Jennifer! 
 
 
De eerste werkperiode van het schooljaar zit erop voor de VSO 
leerlingen. De leerlingen krijgen weer een ander rooster. 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof


 

 

2 

 
 

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

 

 
Het WEP kantine is afgesloten met een uitnodiging aan de ouders 
van de leerlingen van dit WEP om een kopje soep en een broodje te 
komen mee-eten. Veel ouders (of opa’s en oma’s) hebben hier 
gehoor aan gegeven. 
Wat waren de leerlingen trots om te kunnen laten zien wat ze 
allemaal  geleerd hadden. 
 

 

 

 

 

Vooruitblik komende periode 
 
In de komende periode gaan we lekker hard aan het werk.  
 
Het SO heeft in de kleutergroepen allemaal nieuwe materialen 
gekregen. De hoeken zijn ingericht en de thema’s waarover 
gewerkt wordt zijn bepaald.  
 
Voor het VSO is de nieuwe roosterperiode begonnen. 
Natuurlijk besteden we ook tijd aan culturele en sportieve 
activiteiten. 
 
Van 5 april t/m 19 april 2018 start het dansproject. Benieuwd 
naar wat we weer allemaal te zien krijgen. 
 
zondag 15 april doen een aantal leerlingen en leerkrachten mee 
aan de Hilversum City Run. Onze gymleerkracht Martijn Spaans is 
al druk met de training bezig. 
 
We doen ook mee met de prijsvraag van winkelcentrum 
Kerkelanden. Als u regelmatig in de school komt, dan heeft u 
misschien het gigantische ei al zien staan in het atelier. Het ei 
wordt nu door de leerlingen met vogeltjes wordt versierd.  
Binnenkort wordt het ei opgehaald en is het te bewonderen in 
het winkelcentrum Kerkelanden. Daar kunt u vanaf 18 maart uw 
stem op het mooiste ei uitbrengen. We hopen natuurlijk op een 
prijs voor ons prachtig versierde ei. 
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Personele ontwikkelingen 
 
 
Marion Bosch, leerkracht van BB4 heeft besloten om lekker van haar 
pensioen te gaan genieten. Daarom gaat ze de Mozarthof verlaten. 
Marion werkt sinds 2003 op onze school. Ook heeft ze een aantal jaren 
in Almere gewerkt.  
Het prachtige Mozarthof getuigschrift is een ontwerp van Marion. 
Dank je wel voor al je inzet voor de Mozarthof. We gaan je missen maar 
gunnen je van harte deze nieuwe levensfase toe! 
Ook Frederike van der Steene gaat de Mozarthof verlaten. Frederike is 
leerkrachtondersteuner in MB4. Twaalf jaar heeft Frederike bij ons op 
school gewerkt. Lange tijd op wat toen de plus-afdeling heette.  
Frederike wil de stap wagen om iets voor zichzelf te beginnen in de 
begeleiding van kinderen met een handicap en hun ouders. Ook kijkt ze 
er naar uit om weer wat meer met haar creativiteit te doen. 
Ook jou gaan we enorm missen, Frederike! 
 
Renée Verhoef zal tot aan de meivakantie het klassenteam van BB4 
gaan versterken. Renée heeft wat ervaring in het ZML onderwijs 
opgedaan in Amersfoort. Na de meivakantie start Tanya Kok als 
leerkracht in BB4. Tanya heeft veel ervaring in het regulier onderwijs. 
Samen met Els de Boer vormen zij dan het klassenteam van BB4 
 
In MB4 zal Saskia van Gulik als leraarondersteuner aan het werk gaan 
om de uren die Frederike achterlaat, in te vullen. 
 
In BB2 is Yttje van Breeden nog afwezig. Avalon Wilhelmus vervangt 
Yttje op de maandag en dinsdag. Op vrijdag werkt Anita Zuidweg in 
BB2. 
Zowel Avalon als Anita zijn toegevoegd aan onze invalpoule en zullen 
dus voor veel leerlingen vertrouwde gezichten worden. 
 
In OB 1 gaat Anita Belder met zwangerschapsverlof. Lidy Blaas, die al in 
heel veel groepen voor langere of kortere tijd heeft ingevallen, zal de 
werkzaamheden van Anita overnemen. 
 
Joyce Samsom is bevallen van een prachtige dochter; Roos Katy. 
Gefeliciteerd Joyce! 
Sandra Goudzwaard, de logopediste, heeft een mooie zoon gekregen; 
Mattan. Ook voor jou de felicitaties, Sandra! 
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Gegevens opvragen 
 
Regelmatig bereiken ons verzoeken van ouders om met een 
verklaring de WLZ aanvraag te ondersteunen of vragenlijsten van 
instanties in te vullen. We begrijpen goed dat u als ouders deze 
informatie bij de school komt halen, maar dit legt ook een druk op de 
uren die onze orthopedagogen en leerkrachten voor de school 
kunnen inzetten. Het is daarom belangrijk dat we bij deze aanvragen 
goed met elkaar samenwerken. Aan u als ouders vragen we om het 
verzoek tot het aanleveren van gegevens tijdig aan ons door te geven. 
Op die manier zijn we in staat om het werk dat er voor nodig is goed 
in te plannen en zorgen we er met elkaar voor dat u de gegevens op 
tijd heeft. Om aanvragen bij instanties te onderbouwen nemen wij 
geen extra onderzoek af. Wij baseren ons op de gegevens die op 
school al aanwezig zijn.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Het VSO in ontwikkeling 
 
Binnen het VSO richten we de aandacht altijd op (door)ontwikkeling van 
ons hele onderwijsaanbod. Onze missie is het, dat al onze leerlingen aan 
het eind van hun schoolloopbaan zo zelfstandig mogelijk, en met 
vertrouwen in de eigen talenten, kunnen uitvliegen naar de voor hen 
best passende uitstroombestemming binnen dagbesteding of (beschut) 
werk. 
Om dit nog beter vorm te geven zullen we ons dit en komend schooljaar 
richten we ons op het verder ontwikkelen van een doorgaande leerlijn.  
In de onderbouw (OB) bieden we  de branchevakken aan. Hierin leren 
de leerlingen allerlei praktische basisvaardigheden.  In de middenbouw 
(MB) volgen de leerlingen  WEP’s (WerkErvaringsPlaats)  Hier oefenen 
en leren de leerlingen allerlei vaardigheden in de praktijk maar altijd 
met een vertrouwd persoon vanuit school in de buurt. WEP’s kunnen 
binnen maar ook buiten school worden gegeven. In de bovenbouw (BB) 
gaan de leerlingen stage lopen buiten de Mozarthof. We zetten de 
ontwikkeling in gericht op vier branches: creatief, facilitair, horeca en 
groen.  
Waar we dit schooljaar de focus op leggen is om het aanbod van OB , 
MB en BB beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook zijn we bezig om alle 
leerlingen in alle branches te laten meedraaien in WEP’s, dit is rooster-
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technisch een hele puzzel maar we vinden dit wel een meerwaarde. 
Ook willen we vanaf volgend schooljaar streven om de leerlingen vanaf 
16 jaar mee te nemen in het stage-traject. Het inrichten van de 
branches met nog betere aansluiting bij de uitstroombestemmingen is 
daarom voor dit en volgend schooljaar ons speerpunt. Hiervoor zijn we 
ook actief in overleg met de uitstroombestemmingen. Daar stellen we 
letterlijk de vraag; ‘wat moet een leerling nu aan vaardigheden 
beheersen of ontwikkelen als hij/zij hier aan de slag wil?’ 
We werken als VSO team nauw met elkaar samen en samen maken we 
dat de leerling het uiteindelijk zelf kan!  

 

 

 

 

Schenking Lions Club Gooiland 
 
Ongelooflijk blij zijn wij met de gulle gift die wij hebben mogen 
ontvangen van de Lions Club Gooiland. Wij hebben het prachtige 
bedrag van €2.250 gekregen dat wij gaan besteden aan een 
professionele vaatwasser. Met deze vaatwasser kunnen wij onze 
leerlingen leren hoe ze in de facilitaire dienst in een organisatie 
kunnen functioneren. 
Binnenkort is de feestelijke overdracht. We houden u natuurlijk op de 
hoogte. 
Lions Club Gooiland, heel erg hartelijk bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Frequent verzuim leerlingen 
 
Soms worden leerlingen met een grotere regelmaat ziek gemeld dan 
gemiddeld. Wanneer dat het geval is, zal de leerkracht hierover met u 
als ouder in gesprek gaan, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk 
voor dat de leerling naar school gaat. De school heeft een zorgplicht 
wanneer leerlingen regelmatig verzuimen. Dan is het nodig om 
onderwijs op maat te bieden. Samen met de ouders stellen we dan een 
plan op hoe het onderwijs tijdens de ziekte toch het beste inhoud en 
vorm kan krijgen.  
Wanneer het  frequent verzuim aanhoudt, vragen we aan onze 
schoolarts om met u en uw kind te spreken over het verzuim. Er kan 
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dan gezocht worden naar oorzaken en mogelijke oplossingen om het 
verzuim te verminderen. 
De overheid vraagt van ons dat we al het verzuim registreren en dat we 
hier goede maatregelen voor nemen. 
Informatie over verzuim en leerplicht kunt u terugvinden op de website 
van regionaal bureau leerlingzaken ’t Gooi en Vechtstreek. 
https://www.regiogv.nl/inwoners/rbl/leerplicht-en-kwalificatieplicht 
Maar natuurlijk kunt u ook met uw vragen bij de leerkracht en de 
afdelingsleiders terecht. 

  

 

 

Staking 14 maart?? 
 
Zoals u in de media heeft kunnen lezen, zijn de stakingen in 
het onderwijs nog niet van de baan. In het land worden nu 
estafette stakingen gehouden. Het werk wordt neergelegd in 
bepaalde regio’s om de eisen t.a.v. verlaging van de werkdruk 
en een goed salaris kracht bij te zetten. 
De geplande stakingsdag voor onze regio is uitgeroepen voor 
14 maart. Op dit moment bekijken we als school hoe wij hier 
mee om willen gaan. Maar houdt u er in uw planning wel 
rekening mee dat de leerlingen wellicht niet naar school 
kunnen? 
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Van ouders voor ouders 
 
Heeft uw kind een bril nodig? Dan brengt één van onze ouders graag 
onderstaand bericht onder uw aandacht. Zij heeft hier goede 
ervaringen mee opgedaan. 
 

YOURS. Bril op maat 
YOURS. maakt brilmonturen op maat voor mensen bij wie het 
moeilijk is een goed passende bril aan te meten. Dit wordt gedaan 
met behulp van een 3D-scan. Een extra camera bevestigt op een iPad 
creëert heel laagdrempelig binnen een minuut een perfect beeld van 
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de klant in 3D. Monturen worden aangepast aan de unieke vorm van 
het gezicht waardoor het draagcomfort sterk verbetert. Met speciale 
software worden de neusbrug van het montuur, de veerlengtes en de 
hoek naar de oren exact op maat gemaakt. Het montuur is laag voor 
laag uit een zeer lichtgewicht, flexibele en hypo allergene kunststof 
opgebouwd. Op het kantoor van YOURS. in Amsterdam wordt in 
enkele minuten een scan gemaakt waarna type, kleur bril en glazen 
uitgezocht kunnen worden. De bril die de klant kiest wordt 
vervolgens volledig op maat gemaakt.  
YOURS. is onderdeel van Roger Bacon Eyewear  
(www.rogerbacon-eyewear.com), een jong innovatief Nederlands 
brillenmerk ontstaan vanuit de Universiteit Delft. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen worden met Pieter Jonckheer via 
pieter@yourseyewear.com of via Info@yourseyewear.co 

 

 

 

 

Ouderavond 10 april 2018 
 
Op 10 april a.s. vindt de jaarlijkse ouderavond plaats, 
georganiseerd door de ouderraad. Verschillende sprekers 
zullen een bijdrage verzorgen. 
De thema’s voor deze avond zijn; 
SO: financiën, ouderbegeleiding en slaapproblematiek 
VSO: financiën, ouderbegeleiding en wonen. 
We rekenen op uw komst! 

  

 

 

 

 

 

 
 

Opbrengst collecte NSGK 
 
Van de coördinator van de collecte voor de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind kreeg ik het mooie nieuws te horen dat de 
opbrengst die de Mozarthof hieruit mag ontvangen € 275 bedraagt. 
De opbrengst gaan we besteden aan de inrichting van een 
belevingstuin op het schoolplein. 
Graag wil ik alle collectanten heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
hieraan! Doet u volgend jaar ook mee? Er worden nog steeds 
collectanten gezocht! 
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Fijne voorjaarvakantie! 
 
De eerste periode van 2018 zit er al weer op. De 
voorjaarsvakantie breekt bijna aan. Krokusvakantie wordt 
deze vakantie ook wel genoemd. En dat is ook wel op z’n 
plaats. Heerlijk al die bloeiende krokussen in de parken en 
tuinen. Ook de narcissen doen al hun uiterste best om zich 
van hun zonnige kant te laten zien. 
We wensen iedereen dan ook een fijne vrije week toe! 
Tot 5 maart! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
5 maart 2018 We beginnen weer! 
8 maart en 17 april ‘18 Gebarencursus voor ouders 
13, 14, 15 maart 2018 Oudergesprekken 
19 maart 2018 Inloopochtend SO 
19 maart 2018 Inloopspreekuur 

maatschappelijk werk 
SO/VSO 

28 maart 2018 Paasfeest 
29 maart 2018 Studiedag, leerlingen vrij 
30 maart t/m 2 april ‘18 paasvakantie 
5 april t/m 19 april 2018 Start project dans 
10 april 2018 Algemene ouderavond 
15 april 2018 Hilversum City Run 
20 april 2018 Koningsspelen 
24 april 2018 Inloopochtend SO 
24 april 2018 Inloopspreekuur 

maatschappelijk werk 
SO/VSO 

27 april t/m 11 mei ‘18 Meivakantie 
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