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Terugblik afgelopen periode 
 
Het schooljaar zit er weer (bijna) op. Wat hebben we veel geleerd en 
veel gedaan! 
In de afgelopen periode zijn de rapporten mee naar huis gegaan en 
hebben we met de ouders of verzorgers gesprekken gevoerd over de 
voortgang van de leerlingen. 
De nieuwe groepsindeling is besproken en uitgedeeld. Altijd weer een 
spannend moment, bij wie kom ik in de klas? Welke groep? Bij welke 
leerlingen? Dat zijn momenten dat het ruist in de school. 
Gelukkig zien we dat de instroom van leerlingen in de afdeling SO 
begint aan te trekken. Dat houdt in dat we groep Das van het SO 
voorlopig in het VSO gebouw huisvesten. 
 
Het SO is op schoolreisje geweest naar Oud Valkeveen. Vanwege de 
sponsoring van Mulvesta b.v. konden we met een prachtige bus op reis. 
Dank jullie wel!  
In het VSO zijn verschillende groepen op schoolkamp geweest. Een 
aantal naar het bekende en vertrouwde Duinrell maar ook zijn er twee 
groepen naar het Boskamp in Zeewolde gegaan. Wat een avontuur was 
dat! Iedereen die mee is geweest was zo enthousiast, dat we daar 
volgend schooljaar mee door willen gaan. 
De SOVO groep is op schoolreis geweest naar Nemo in Amsterdam. 
Daar hebben ze allerlei leuke en spannende proefjes gedaan. Ook zij 
hebben een topdag gehad.  
We zijn ook druk geweest met de afsluiting van dit schooljaar. De 
leerlingen van het VSO hebben weer een fantastische musical 
neergezet. Choros, een echte Griekse tragedie………. die gelukkig toch 
goed af liep. 
Het SO sloot het schooljaar af met een spetterend eindfeest waarbij 
ook alle ouders waren uitgenodigd. Het was een gezellig en geslaagd 
feest. 
 
Natuurlijk was er ook het afscheid van onze schoolverlaters. Er hebben 
veertien leerlingen een certificaat uitgereikt gekregen. Trots en blij 
verlaten zij de Mozarthof op weg naar hun bestemming. Fijn dat jullie 
op onze school hebben gezeten! Veel geluk en plezier allemaal! 
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Personele ontwikkelingen 
 
Sytske Damstra  
Al enige tijd was Sytske Damstra niet meer aanwezig op het secretariaat 
van de Mozarthof. Haar taken werden waargenomen door Kim Romein. 
Enige weken geleden echter bereikte ons het bericht dat Sytske heel 
plotseling is gestorven. Wij hebben hier als team bij stil gestaan. Wij leven 
mee met haar dochter en de familie.  
Kim Romein blijft, mede door deze verdrietige gebeurtenis, ons vaste 
gezicht op het secretariaat van de Mozarthof. 
 
Martijn Spaans 
Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs Martijn Spaans gaat de 
Mozarthof verlaten. Martijn is eerst vijf jaar en vervolgens zes jaar op 
onze school werkzaam geweest. Martijn gaat als vakleerkracht 
bewegingsonderwijs aan de slag op een school in IJburg in Amsterdam. Zij 
hanteren een bijzonder concept voor de gymlessen waar Martijn graag 
een bijdrage aan wil leveren. 
We bedanken Martijn voor zijn inzet op de Mozarthof.  
Gelukkig zijn we in staat geweest een goede opvolger voor Martijn te 
vinden. Na de zomervakantie komt Aline de Kruif bij ons werken. Aline 
heeft ervaring met het speciaal onderwijs door haar andere werk bij 
Koninklijke Visio. Welkom Aline! 
 
Ingrid Dispa 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal Ingrid Dispa als afdelingsleider VSO ad 
interim aan de slag gaan. Ingrid is een ruim aantal jaren stagebegeleider 
op de Mozarthof geweest en was het laatste jaar coördinator stage en 
uitstroom op onze school. 
In goed onderling overleg hebben Miriam Bender en de Mozarthof 
besloten om het dienstverband niet langer voort te zetten. We wensen 
Miriam succes in haar verdere loopbaan. 
Ingrid heeft zin om de nieuwe uitdaging aan te gaan.  
Patitsa Nomikos zal de stagebegeleiding verder voortzetten. 
Veel plezier en succes! 
 
Kitty den Braber 
We zijn er gelukkig in geslaagd om een nieuwe vakleerkracht groen te 
benoemen. Haar naam is Kitty den Braber. Kitty komt van het regulier 
basisonderwijs en heeft veel ervaring met het aanleggen en onderhouden 
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van tuinen. Kitty gaat drie dagen per week werken op de Mozarthof. Ook 
haar wensen we veel succes en plezier toe. 
 
Esther van der Veen 
In de SOVO groep nemen we afscheid van Esther van der Veen als 
zorgmedewerker op de maandag, dinsdag en donderdag. 
Esther gaat weer andere taken binnen Sherpa uitvoeren. 
Als nieuwe zorgmedewerker gaat Angela Smit deel uitmaken van het 
klassenteam van SOVO.  
Esther, dank je wel voor je inzet en inbreng en veel succes met je nieuwe 
taken! 
 
Geboortegolf 
In het SO is een echte ‘baby-boom’ op gang gekomen. Inmiddels heeft 
Nathalie Boskma een wolk van een dochter, Josephine. 
In de zomervakantie gaan Natalie Groenewoud en Barbara de Koning met 
zwangerschapsverlof. Ook zorgmedewerker Lisa Bakker-Provoost is met 
zwangerschapsverlof. In het VSO zal Angelique van de Weerd binnenkort 
met verlof gaan. In de verschillende groepen wordt vervanging ingezet 
o.a. door collega’s die tijdelijk meer gaan werken en door twee nieuwe 
collega’s Anouk Zeegers die het verlof van Natalie Groenewoud 
gedeeltelijk zal invullen en Sylvia Weijermars die Barbara de Koning gaat 
vervangen. 
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Schooltijden schooljaar ’18 - ‘19 
 
In het nieuwe schooljaar hanteren we de volgende 
schooltijden: 
Maandag    8:30 – 14:30 uur 
Dinsdag       8:30 – 14:30 uur 
Woensdag  8:30 – 14:30 uur 
Donderdag 8:30 – 14:30 uur 
Vrijdag        8:30 – 14:30 uur 
 
Het hek gaat om 8:15 uur open. Vanaf die tijd is er 
toezicht op de schoolpleinen.  
De leerlingen gaan naar binnen om 8:25 uur, zodat we 
om 8:30 uur kunnen starten met de lessen. 

 

 

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 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving de 
‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van toepassing.  
Naast goed onderwijs en ondersteuning van de leerlingen staat de 
bescherming van persoonsgegevens van de leerlingen en ouders of 
verzorgers hoog in het vaandel bij de Mozarthof. Wij gaan zeer zorgvuldig 
en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u en uw kind.  
Om deze zorgvuldigheid te waarborgen heeft de Mozarthof een 
onafhankelijk Functionaris voor Gegevensbescherming in de arm 
genomen.  
Wilt u als betrokkene weten hoe de Mozarthof omgaat met uw gegevens 
en die van uw kind, dan verwijzen wij u naar de privacyverklaring op onze 
website. In deze verklaring kunt u lezen wat uw rechten zijn. Als er vragen 
zijn kunt u via de mail: FG@mozarthof.nl terecht bij de Functionaris voor 
Gegevensbescherming van de Mozarthof.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Schoolplein sponsoring 
 
Nu het gebouw van het SO is opgeknapt, staan we voor de 
volgende grote uitdaging, het aanpakken van het 
schoolplein voor het SO en het VSO. Dat is natuurlijk een 
mega project en dat kost ook heel veel geld. 
Daarom zijn we aan het nadenken over sponsoring van 
ons schoolplein.  
Een commissie is bezig met de voorbereidingen hiervoor.  
We komen er aan het begin van het nieuwe schooljaar op 
terug bij u. 
Denkt u er alvast over na hoe u ons hier wellicht bij kunt 
helpen? 
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Kunstexpositie op het mediapark 
 
Televisieprogramma’s zijn de inspiratie geweest voor de 
leerlingen van het atelier. Hun kunstwerken zijn vanaf 
donderdag 12 juli 2018 te zien in de entree van het pand van 
BNN/VARA, VPRO en NTR aan het W.T. Schippersplein nr. 5 
op het Media Park in Hilversum.  
Paul Römer, directeur van de NTR heeft de expositie officieel 
geopend. Hij vertelde dat hij onder de indruk was van de 
schilderijen en heeft er zelf ook één gekocht. Al met al een 
bijzondere gebeurtenis! 
De expositie heeft als thema ‘Hilversum Mediastad’. Zes 
leerlingen hebben schilderijen gemaakt. Marijke Val van ‘het 
andere gedicht’ heeft samen met onze kunstenaars 
gedichten gemaakt bij de schilderijen. 
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met september. 
U komt toch zeker ook een kijkje nemen? 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vakantiebieb 
 
Net zoals vorig jaar kunt u ook dit jaar via de app 
www.vakantiebieb.nl gratis leesboeken downloaden voor in 
de vakantie. 
Zo kunt u er samen met uw kind voor zorgen dat er ook in de 
vakantie ‘leeskilometers’ gemaakt worden.  
Zo voorkomen we de zomer-lees-dip! 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
 
Op 17 en 18 september is de fotograaf op school. 
U hoort in de eerste week van het nieuwe schooljaar wanneer de klas 
van uw kind ingeroosterd is. 
De portretfoto’s gebruiken we op school om te visualiseren welke 
leerlingen er allemaal in de groep zitten, zoals u in de mailing over de 
nieuwe groepsindeling hebt kunnen zien. 
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De gezonde school 
 
De Mozarthof heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het 
vignet Gezonde School laat de Mozarthof zien dat de school 
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. De wethouders Annette Wolthers van onderwijs en 
Angelika Pelsink, wethouder zorg en welzijn van de gemeente 
Hilversum kwamen ons het vignet en de gouden schaal 
overhandigen. Wij zijn heel trots op dit behaalde resultaat! 
 
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo 
zorgt de Mozarthof voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor 
de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 
 

Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat 
Voeding.  
We zijn in 2016 gestart met de gezonde schoolkantine en in 2017 
mochten we twintig weken lang EU-schoolfruit ontvangen. Daar 
hebben we natuurlijk ook heerlijke dingen van gemaakt. Ook 
hebben we smaaklessen en digibord lessen gegeven over gezonde 
voeding. 
 
 

Op 17 juli jl. hebben we het feest gevierd dat we de gouden schaal 
voor de gezonde schoolkantine voor de tweede keer hebben 
bemachtigd en dat wij ons een Gezonde School mogen noemen. 
Om dit te vieren hebben wij een versie van ‘Heel Holland bakt’ 
georganiseerd, maar dan met de slogan: ‘Heel Mozarthof eet Fruit!’  
De klassen hebben in de beroemde witte tent gestreden om de 
gouden peer: Wie heeft het meest fantastische, lekkerste, leukste, 
gezondste en origineelste fruitspektakel gemaakt?  BB2 en de 
SOVO groep wonnen de gouden peer. De andere groepen hebben 
de zilveren appel verdiend. 
 

Wij zijn trots om een Gezonde School te zijn: ‘Vanaf nu hangt op de 
gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen 
zien dat onze school een gezonde school is!’ 
 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke 
organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? 
Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
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Uit het SO 
 
Klassennamen 
Vanaf het nieuwe schooljaar hebben de klassen in het SO andere 
namen gekregen. 
We hebben afscheid genomen van de namen van de 
muziekinstrumenten. Daarvoor in de plaats zijn namen van 
bosdieren gekomen. Passend bij de prachtige kleuren van het SO 
gebouw en onze omgeving. 
De namen worden als volgt;                                          
Gitaar          - Muis 
Trompet      - Egel 
Piano           - Haas 
Triangel       - Vos 
Viool            - Das 
Saxofoon    - Wolf 
 
Groep Das zal in het VSO gebouw een lokaal krijgen. 
 
 
Groepsdoorbrekend werken 
Om de leerlingen zo veel mogelijk te leren zal er in het SO 
groepsdoorbrekend worden gewerkt voor de vakken rekenen en 
taal. 
Aan het begin van het schooljaar zullen we de ouders van het SO 
op de algemene ouderavond hier verder over informeren. 
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Dank jullie wel! 
 
Graag zet ik even het team van de Mozarthof in het zonnetje, 
want met ieders hulp hebben we het toch weer voor elkaar 
gekregen dat we de klassen altijd konden bemannen, ook al 
waren er mensen ziek of afwezig. Dit konden we ook doen 
dankzij de geweldige invallers die altijd bereid zijn om bij te 
springen als dat nodig is. Voor hen ook een heel speciaal dank je 
wel. 
Ook zijn we altijd weer blij dat er vrijwilligers zijn die ons helpen 
in het atelier, in de keuken of in de tuin en dat soms al vele jaren 
lang! En natuurlijk ook de mensen die af en toe even komen om 
een handje te helpen. Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! 
Ook een speciaal dank je wel aan de Ouderraad en de 
Medezeggenschapsraad. Door jullie hulp en inbreng zorgen jullie 
ervoor dat de Mozarthof zich kan blijven ontwikkelen. Fijn dat 
jullie er zijn! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Van ouders voor ouders 
 
Logeeropvang BosFun 
Eén van de ouders maakte ons attent op het volgende; 
Bij BosFun logeeropvang worden voor speciale kinderen en jongeren  
gezellige weekendjes weg georganiseerd. Er worden o.a. spelletjes 
gedaan, gezwommen, gewandeld en gekookt. Ook zijn er uitstapjes 
naar een museum of een dierentuin. Er wordt gewerkt met een 
dagprogramma waarin de activiteiten worden afgewisseld met 
rustmomenten. 
 

Er zijn verschillende groepjes qua leeftijd, niveau en problematiek. De 
groepjes zijn klein en worden begeleid door vaste begeleiders. Zo is er 
veel tijd voor persoonlijke aandacht. 
Op deze manier hebben de kinderen een leuk weekend en worden de 
andere gezinsleden een weekend ontlast.  
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.bosfun.nl of mail naar 
info@bosfun.nl 
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Fijne vakantie! 
 
Zo, het schooljaar zit er op. We gaan lekker vakantie vieren 
na een heel jaar hard gewerkt te hebben. 
Onze schoolverlaters wens ik heel veel succes en plezier op 
hun volgende plek.  
De nieuwe leerlingen en hun ouders wens ik alvast een mooi 
schooljaar toe. Fijn dat jullie gaan starten op de Mozarthof. 
We gaan er een mooie tijd van maken met elkaar.  
Maar eerst lekker uitrusten, genieten van de zon en leuke 
dingen doen. Veel plezier allemaal! 
Graag zien we jullie allemaal fris en uitgerust weer terug op 
maandag  3 september 2018. Dan gaan we er weer een fijn 
nieuw schooljaar van maken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
3 september 2018 1e Schooldag 
17 & 18 september 2018 Schoolfotograaf 
25 september 2018 Algemene ouderavond 
16, 17 & 18 oktober Verwachtingen gesprekken 
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 
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