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Terugblik afgelopen periode 
 
In de afgelopen maanden hebben we weer mooie dingen 
beleefd op de Mozarthof. 
Verderop in de nieuwsbrief staan daarom een aantal 
hoogtepunten beschreven van de afgelopen periode. 
 
De gebarencursus voor het gebruik van de ondersteunende 
gebaren is gehouden. Hierbij waren een twintigtal mensen 
aanwezig. Fijn dat ook ouders en verzorgers de gebaren 
inzetten bij de communicatie met hun kind. 
 
Natuurlijk hebben we ook het paasfeest gevierd met een 
gezellige lunch. Eieren verstoppen en dan zoeken is natuurlijk 
een feest. Op het SO kwam ook de paashaas nog even langs. 
 
Op de afgelopen studiedag zijn de collega’s die werkzaam zijn 
op het SO geschoold in het omgaan met moeilijk verstaanbaar 
gedrag. 
De collega’s van het VSO zijn verder gegaan met de 
ontwikkeling van het praktische aanbod bij de Werk Ervarings 
Projecten (WEP’s) en de doorontwikkeling van het aanbod 
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voor de leerlingen tussen 18 en 20 jaar. Het was voor iedereen 
een goede en leerzame dag. 
 
Een deel van de collega’s heeft de bijeenkomst ‘het leren 
zichtbaar maken’ gevolgd. Inmiddels kunt u in de klaslokalen 
allerlei informatie aan de muren zien hangen over wat we aan 
het leren zijn in de klas. Stap gerust eens binnen! 
 
Op 10 maart heeft de ouderraad haar jaarlijkse ouderavond 
gehouden. Het was een boeiende, inhoudelijk avond waarin 
veel informatie werd gedeeld over slaapproblematiek, 
financiële regelingen en wonen. 
Deze onderwerpen hebben we gekozen omdat hier regelmatig 
vragen over worden gesteld door ouders. We waren dan ook 
verbaasd en ook wel teleurgesteld over de opkomst die erg 
laag lag. 

  

 

 

Vooruitblik komende periode 
 
De laatste periode van dit schooljaar breekt aan.  
Wat staat hier allemaal in te gebeuren? 
 
Natuurlijk allemaal gebeurtenissen die horen bij de afronding 
van het schooljaar, zoals een ouderavond voor de ouders van 
de leerlingen die de overstap van het SO naar het VSO gaan 
maken. 
Ook de schoolreisjes en schoolkampen komen er weer aan. 
Veel groepen zijn al druk bezig met de voorbereidingen én de 
voorpret! 
Van 11 tot en met 15 juni hebben de leerlingen van het SO een 
extra week vrij. In deze week houden wij op school de 
groepsbesprekingen. Daarom zal er af en toe in het VSO een 
leerkracht of assistent vanuit het SO de klas even overnemen.  
In de eerste week van juli staan de oudergesprekken gepland. 
We bespreken dan met u wat we in het afgelopen schooljaar 
met uw kind hebben bereikt. 
En dan gaan we richting de laatste weken van het schooljaar. 
Als afsluiting organiseert het SO een eigen zomerfeestje. Het 
VSO gaat een musical instuderen en opvoeren. 
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Ook zijn we alweer druk bezig met de groepsindeling voor 
aankomend schooljaar. Aangezien de instroom van nieuwe 
leerlingen altijd laat op gang komt zullen we u in de week van 2 
juli kunnen informeren over in welke groep en bij welk 
klassenteam uw kind is ingedeeld. 
 
We nemen afscheid van onze schoolverlaters. Deze leerlingen 
ontvangen hun getuigschrift en dan vieren we het feestje dat 
zij klaar zijn met school en een nieuwe toekomst tegemoet 
gaan. 
Op 20 juli breekt de laatste schooldag aan.  
Allemaal weer leuke en bijzondere dingen wat maakt dat de 
Mozarthof de Mozarthof is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele ontwikkelingen 
 
Koen Wessing, onze docent groen en techniek, gaat met ingang van 1 
juni a.s. van zijn welverdiende pensioen genieten. 
Koen werkt sinds augustus 2002 op de Mozarthof. Veel leerlingen heeft 
hij sinds die tijd het plezier van werken in de tuin bijgebracht. 
We bedanken Koen voor al zijn inzet voor de Mozarthof en wensen 
hem veel plezier en geluk toe in deze volgende levensfase. 
Inmiddels is de vacature uit voor een nieuwe docent ‘Groen’. Wanneer 
we invulling aan de vacature hebben kunnen geven, zullen we u 
hierover informeren. 
 
Tanya Kok zal gaan starten in het VSO in klas BB4. Tanya vult daarmee 
de vacature op die Marion Bosch heeft achtergelaten. 

  

 

 

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


 

 

4 

 
 

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

Blij ei 
 
Op 29 maart hebben we een cheque in ontvangst mogen nemen van 
€ 250,- van het winkelcentrum Kerkelanden omdat we de tweede 
prijs hebben gewonnen voor het versierde ei. 
Hoewel we een studiedag hadden zijn er toch een aantal leerlingen 
naar de prijsuitreiking toegekomen!  
Leerlingen en docenten van het Atelier, allemaal gefeliciteerd met 
deze prijs. 

 

 

 

 

 

 

 

City run 
 
Twaalf weken lang heeft het Mozarthof Running Team hard getraind 
om op zondag 15 april mee te doen aan de Hilversum City Run. Het was 
een prachtige dag en weer een geweldige ervaring. Wat waren de 
atleten trots op hun prestatie. En terecht want ze hebben er hard voor 
getraind. Dank aan de sportieve ouders die hebben mee gerend. En 
natuurlijk alle supporters bedankt voor de aanmoediging en mooie 
actiefoto's. 
 

 

 

 

 

Project Dans 
 
Donderdag 19 april is in alle afdelingen het project ‘Dans in Zicht’ 
afgesloten met DANS.  
Twee weken lang zijn de klassen op onderzoek uit gegaan op 
verschillende eilanden. Er was heel wat te ontdekken over o.a. het 
eten, de temperatuur, de taal en de cultuur. Bij de afsluiting kregen 
we zo nu en dan interessante feiten over het eiland gepresenteerd. 
De VSO eindgroep BB4 had zelfs een heuse vlog gemaakt. Maar 
bovenal is de danscultuur van het eiland onderzocht. 
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Alle leerlingen hebben de schipbreukdans gedaan waarbij het schip 
omsloeg met de hele bemanning en al, van stuurman tot scheepskok. 
Daarna hebben alle groepen hun eigen eilanddans gedaan. Iedereen 
was tenslotte op een eiland aangespoeld na de schipbreuk. Curaçao, 
Kreta, Madagaskar, Bali, Nieuw-Zeeland, op alle eilanden blijkt de 
bevolking weer anders te dansen. En de muziek van Bali is niet te 
vergelijken met de muziek van Curaçao bijvoorbeeld. De leerlingen 
zagen er prachtig uit en dansten de sterren van de hemel. 
Nadat alle dansen gepresenteerd waren kreeg iedereen nog een 
lekkere eiland-versnapering: een dolfijn in bruisend-‘druiven’-water 
of een lekker schuitje van meloen. 

 

  

 

 

 
 
 

 

Aanvraag leerlingenvervoer 
 
De gemeente Hilversum is bezig om de aanvragen voor het 
leerlingenvervoer te regelen. Zij vragen daarom bij u als ouders naar 
het Ontwikkelingsperspectief (OPP) om hierop hun indicatie te 
baseren. 
Wij zijn van mening dat het ontwikkelingsperspectief veel meer 
informatie bevat dan dat de gemeente nodig heeft. We adviseren u 
dan ook om alleen die informatie te delen met de gemeente die nodig 
is om de indicatie voor deelname aan het leerlingenvervoer af te 
geven. Wanneer wij als school denken dat uw kind eraan toe is om wel 
zelfstandig van en naar te school te reizen, dan zullen we dat ook 
aangeven. 
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Vaatwasser van de Lionsclub 
 
Dinsdag 17 april was de officiële opening van de nieuwe vaatwasser 
in de koffiekamer van het VSO.  
De vaatwasser hebben wij gesponsord gekregen van de Lionsclub 
Gooiland, damesclub. De Lionsclub zet zich in voor allerlei goede 
doelen. Wij zijn ontzettend blij met de nieuwe vaatwasser!  
Daarom hebben wij een lid van de Lionsclub uitgenodigd voor de 
opening. We hebben haar gevraagd om wat vuile vaat mee te nemen 
zodat wij de werkende vaatwasser konden laten zien. 
Twee leerlingen mochten bij de opening helpen. Door middel van het 
doorknippen van het lint was de opening een feit. 
We gebruiken de vaatwasser bij ons Werk Ervarings Project (WEP) 
binnendienst.   
We leren onze leerlingen om de vaat op te halen, te sorteren en op 
een logische manier in de vaatwasser te plaatsen. Natuurlijk moet er 
dan ook afgedroogd en opgeruimd worden. 
Sommige leerlingen doen dit met begeleiding, maar de leerlingen van 
de bovenbouw kunnen dit al zelfstandig. 
Met deze vaardigheden kunnen zij bijvoorbeeld later bij de facilitaire 
dienst van een instelling gaan werken. Leren in de praktijk! 
Lionsclub Gooiland, heel erg hartelijk bedankt voor jullie gulle gift. Er 
wordt goed gebruik van gemaakt. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vakantierooster 2018-2019 
 
Na de meivakantie zal het vakantierooster voor het schooljaar 
2018-2019 op de website van de Mozarthof worden geplaatst. 
Dan kunt u alvast een kijkje nemen en plannen maken voor het 
nieuwe jaar. 
In de planning is rekening gehouden de vakanties van de ons 
omringende scholen. 
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De gezonde school 
 
Op de Mozarthof stimuleren we het drinken van water.             
In de gezonde schoolkantine is gratis water met fruit 
verkrijgbaar. Om het lekker en aantrekkelijk te maken 
hebben we iedere dag drie verschillende smaken. 

Deze week was er water met aardbei en munt, water met 
sinaasappel en citroen én water met komkommer en munt.  
De inspiratie hiervoor halen wij uit het boekje waar hiernaast 
een foto van staat. Wij zijn hier erg enthousiast over en 
daarom willen wij dit graag met jullie delen. 

Water drinken wordt veel aangeraden. Water is veel beter 
dan light frisdranken. Maar waarom eigenlijk? Er zijn veel 
redenen om water te drinken. Hieronder vind je de acht 
beste redenen! 

1. Mooiere huid  
Bepaalde gifstoffen in je lichaam, zorgen ervoor dat je een 
onrustige huid krijgt. Water zorgt ervoor dat die gifstoffen 
uit je lichaam gespoeld worden en daardoor heb je ook 
minder kans op puistjes of andere oneffenheden. 

2. Preventie tegen pijn 
Een beetje water doet al wonderen. Pijnlijke gewrichten 
en kramp in je spieren ontstaat sneller als je te weinig 
water hebt gedronken. 

3. Vochtbalans  
60% van je lichaam bestaat uit water. Door genoeg water 
te drinken onderhoud je je vochtbalans! Dit helpt om 
voedingsstoffen te transporteren door je lichaam, je 
lichaamstemperatuur te reguleren en voeding te verteren. 

4. Brandstof voor je spieren  
Als je zweet, dan verliezen je je spieren eigenlijk veel 
water. Als je spieren niet genoeg water hebben, worden 
ze moe. Door meer water te drinken, krijg je weer meer 
energie.  

5. Afvallen 
Veel studies zijn tot de conclusie gekomen dat er een 
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verband bestaat tussen het drinken van water en 
verliezen van gewicht. Het geheim? Water drinken zorgt 
er simpel weg voor dat de mens zich vol voelt en daardoor 
minder gaat eten. Drink niet een paar slokjes, maar in één 
keer je glas leeg. Dan krijgen je hersenen het signaal dat 
de maag gevoed is. Bij een paar slokjes gebeurt er vrijwel 
niets. 

6. Productiviteit 
Een glas water kan je helpen met concentreren en zorgt 
ervoor dat je fris en alert bent. 

7. Nierfunctie 
De nieren halen het afval uit je lichaam en sturen dat naar 
de blaas, zodat het daar uit je lichaam gaat. De nieren 
hebben wel genoeg vocht nodig om ons lichaam schoon te 
maken en te houden. Water drinken is daarom een must. 

8. Vermoeidheid. Een van de meest voorkomende 
symptomen van uitdroging is vermoeidheid. Nog een 
reden om dus een slok water te nemen! 

  

 

 

Koningsspelen 
 
20 april was het zover… de Koningsspelen! 
Het was een ontzettende leuke dag voor de SO 
klassen. 
De dag begon met een heerlijk en gezond ontbijt in de 
klas en daarna ging iedereen naar buiten om te 
bewegen. 
De warming-up werd gedaan op het Koningslied 
‘Fitlala’, waarbij iedereen goed meedeed met de dans. 
Na de warming up kon de dag beginnen met als 
thema: ‘Binnenstebuiten’.  
Iedereen heeft sportief meegedaan met alle spellen 
die buiten gespeeld werden en er werd natuurlijk 
genoten van het mooie weer. 
Als afsluiting kreeg iedereen zelfs een eigen 
koningsbeker mee naar huis. 
Het was een sportieve en geslaagde dag! 
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Stick Together 
 
Op zaterdag 16 juni 2018 staat de spelmiddag voor 
kinderen met een beperking te gebeuren. 
Het is een vrolijke middag met sport en spel waar 
kinderen met een beperking, samen met een buddy 
en onder begeleiding aan kunnen deelname. 
Meedoen is leuk! 
Een flyer van Stick Together vindt u in de bijlage. 
Maar er is ook informatie te vinden op; 
www.sticktogether.eu 
 

  

 

 

Van ouders voor ouders 
 
Een van de ouders van school maakte ons attent op onderstaande 

informatie die ze graag met u wil delen: 

Yoga for the Special Child is een specifiek ontwikkeld programma 
door Sonia Sumar. Door yogahoudingen, ademhalingstechnieken en 
ontspanningsoefeningen wordt de ontwikkeling van kinderen met 
speciale zorg en aandacht bevorderd. Bij deze methode staat 
verbinding en contact centraal. De yogavorm is zacht en 
therapeutisch en zeer geschikt voor kinderen met verschillende 
zorgvragen zoals Syndroom van Down, MCG kinderen, ADHD, ADD, 
autisme en kinderen met leerproblemen. 
Wilt u graag een proefles voor uw kind of meer weten over het 
programma? Mail dan naar: daphne@happykidzyoga.nl of bel 06 81 
82 04 56. Voor meer informatie & tarieven kunt u kijken op: 
www.happykidzyoga.nl 
 
Van 22 Oktober t/m 27 Oktober 2018 wordt er een trainingsweek 
georganiseerd voor yogadocenten, yoga studenten, 
schoolleerkrachten, gezondheidspraktijken, fysiotherapeuten, 
hulpverleners, ouders van kinderen met speciale behoeften en 
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iedereen die geïnteresseerd is in het helpen van kinderen met 
speciale behoeften door middel van yoga.  
Docent: Sonia Sumar, Yoga for the special child. De cursus Basic 1 is 
een uitgebreide, hands-on, ervaringsgerichte zes daagse training die 
u leert om alle benodigdheden en vaardigheden te verkrijgen die u 
nodig heeft om yoga te aan te bieden aan kinderen met speciale 
aandacht en zorg.  
Meer informatie op www.specialyoga.com 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Oproep deelname OPR Qinas  
 
De Ondersteuningsplan Raad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan 
van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV) 
Qinas is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in 
de regio Gooi en Vechtstreek. Hier valt onze VSO afdeling onder. 
De OPR van Qinas heeft, net als onze MR, een oudergeleding en een 
personeelsgeleding. De leden van de OpR worden afgevaardigd vanuit 
de MR of voorgedragen door de MR. Een lid van de OPR hoeft dus niet 
perse lid te zijn van de MR. 
De OPR denkt mee over het beleid voor passend onderwijs in de Gooi- 
en Vechtstreek en heeft instemmingsrecht met betrekking tot het 
ondersteuningsplan.   
Het ondersteuningsplan is formeel het enige onderwerp waar de OpR 
zich mee bezig houdt. Daarom heet het ook de 
‘OndersteuningsplanRaad’. Dat klinkt als een beperkte 
medezeggenschap, maar het ondersteuningsplan omvat alles wat het 
SWV doet en hoe ze dat financieren.  
Het is dus niet alleen belangrijk dat de Mozarthof goed 
vertegenwoordigd is in de OPR, maar het is ook interessant en 
leerzaam. 
Meer informatie kunt u vinden op www.qinas.nl. 
Ook kan ons huidige OPR-lid Hanneke Holst daar meer over vertellen 
mocht u hier belangstelling voor hebben. 
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Interessante website 
 
Op onderstaande website staat allerlei interessante informatie over 
mediagebruik en media opvoeding van kinderen met een beperking. 
De moeite waard om eens een kijkje te nemen! 
www.medianest.be/thema/bijzonder-digitaal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Activiteitenmiddag Ratjetoe 
 
Ratjetoe verzorgt op de woensdag een activiteitenmiddag voor 
kinderen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking. Er is 
een bestaande groep met een aantal leerlingen van de 
Mozarthof die uitbreiding zoekt. De groep zal nog voor één jaar 
met elkaar sporten en andere gezellige dingen doen. 
Zwemmen, sporten in de gymzaal, binnen- en buitenactiviteiten, 
koken en bakken, bewegen op muziek, toneel en drama, het kan 
allemaal! Plezier staat tijdens deze middag voorop. 
Spelenderwijs werken ze ook aan de ontwikkeling van de 
motorische en sociale vaardigheden van de kinderen. Ratjetoe 
gaat uit van talenten, niet van beperkingen. Dit alles 
vanzelfsprekend binnen de begrenzende structuur van veiligheid 
en gezelligheid. 
Meer informatie kunt u vinden op;  
www.amerpoort.nl/clienten/vrije-tijd/ratjetoe.html 

  

 

 

Meivakantie 
 
We zijn vrij vanaf vrijdag 27 april tot en met zondag 13 mei. 
Op 14 mei start de school weer en gaan we het laatste deel van het 
schooljaar volmaken. 
Ik wens jullie allemaal een hele gezellige koningsdag toe en geniet 
van de vrije dagen. 
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Agenda 
 
21 mei 2018 2e pinksterdag, vrij 
24 mei 2018 Ouderavond voor de ouders van  

leerlingen die van SO naar VSO 
gaan 

30 mei 2018 Inloopochtend SO 
4 en 5 juni 2018 Sportdagen voor VSO 
7 juni 2018 Schoolreisje SO 
11 t/m 15 juni 2018 Leerlingen van het SO vrij 

Groepsbesprekingen 
Week van 2 juli 2018 Groepsindeling bekend 
3, 4 en 5 juli 2018 Rapportgesprekken 
12 juli 2018 Wenochtend SO 
12 en 13 juli 2018 Musical VSO 
18 juli 2018 Certificaatuitreiking 

schoolverlaters 
20 juli 2018 Laatste schooldag 
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