15 februari 2019

Terugblik afgelopen periode
Na alle drukte van de decemberperiode is het in de maanden januari
en februari van het nieuwe jaar weer redelijk rustig.
Alhoewel… rustig….
De werkmannen van de firma Buijtenhuis zijn met de aanleg van ons
nieuwe schoolplein begonnen. Vol bewondering hebben we gekeken
naar hoe een aantal bomen werd omgehaald. Nu zijn ze bezig met
alle grondwerkzaamheden. De leerlingen van het SO volgen de
werkzaamheden op de voet. Met hun gele helmen op zijn het
allemaal bouwvakkers in de dop. De aanleg zorgt natuurlijk voor een
hoop bedrijvigheid rond de school maar er zijn goede
veiligheidsmaatregelen getroffen. We zijn blij dat de firma
Buijtenhuis alles zo goed mogelijk met ons afstemt om de overlast
zoveel mogelijk te beperken. Wat een geweldig bedrijf om mee
samen te werken.
Voorlopig spelen de leerlingen van het SO nog buiten op het VSO
plein.
Natuurlijk is er ook getoetst, zoals elk jaar in de maand januari.
En ook het skikamp van het VSO is al weer achter de rug. Wat
hebben ze het goed gehad. Als u nog even wilt meegenieten, kijk dan
op onze website voor prachtige foto’s en filmpjes.
In het SO is groep Mol nu op volle sterkte. Eind januari zijn er weer
een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd. We heten alle nieuwe
leerlingen van harte welkom op de Mozarthof!
De leerlingen van het VSO hebben op Valentijnsdag
genoten van de voorjaarsdisco met als thema; My
funny Valentine.
In de kantine hangen prachtige nieuwe lampen. Dat verhoogt gelijk
de sfeer. De lampen kunnen namelijk gedimd worden. Onze VSO
leerlingen vinden hun kantine echt prachtig geworden!
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Vooruitblik komende periode
We verheugen ons op het voorjaar en dat we weer kunnen
buitenspelen op ons nieuwe schoolplein.
Ook staat het tweede deel van ons cultuurproject op het
programma. In dit project gaan de leerlingen ontdekken wat ze
allemaal kunnen doen met plastic en natuurlijke materialen.
Het eerste deel heeft prachtige kunstwerken opgeleverd, dus we zijn
benieuwd wat de leerlingen nu voor moois gaan maken.
En natuurlijk zijn er de rapportgesprekken en interessante avonden
voor ouders. Meer informatie vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
In de klassen wordt er hard gewerkt en veel geleerd. Maar ook
buiten de klassen is er volop activiteit. Er wordt hard in de tuin
gewerkt om ook daar klaar te zijn voor het voorjaar. Ook bij techniek
en in het atelier ontstaan mooie dingen. Er wordt geoefend met
allerlei technieken en dan ziet het er ook nog heel gaaf uit.

Personele ontwikkelingen

Djamillah

In groep Mol is het klassenteam uitgebreid met klassenassistenten. We
verwelkomen Djamillah Somboek en Merel Posthumus
Djamillah heeft de overstap gemaakt van het scholenteam van Sherpa
naar de Mozarthof.
Merel valt al sinds langere tijd in en is dus ook al een goede bekende op
school.
We wensen Djamillah en Merel veel succes en plezier toe in groep Mol
In groep Haas hebben we afscheid genomen van Rachida Andichi,
Rachida kon een baan als klassenassistent op een school krijgen die
dichter bij haar woonplaats Rotterdam is. Met de huidige files snappen
we haar beslissing goed.
Dank je wel voor je inzet Rachida en veel succes in je nieuwe baan.

Merel

We verwelkomen Debby van der Veen. Zij gaat twee dagen werken in
groep Haas, en zal daarnaast nog twee dagen op school werkzaam zijn,
voorlopig als extra ondersteuning in het SO.
Debby heeft jarenlang gewerkt op Mytylschool de Trappenberg.
Hartelijk welkom Debby en veel plezier op de Mozarthof.
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Doelgroepenmodel & Logos
In de afgelopen twee jaar is er landelijk overleg gevoerd om de
verschillende ontwikkelingsperspectieven waar in het speciaal
onderwijs mee gewerkt wordt, meer te standaardiseren.
Het landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) heeft
hierin het voortouw genomen.
Dat heeft er in geresulteerd dat er nu een landelijk
doelgroepenmodel is gepresenteerd (LDGM). Hierin staan de
verschillende uitstroomperspectieven beschreven. De belangrijkste
verandering is dat het IQ-bereik per OPP anders geordend is.
Op basis van dit landelijk doelgroepenmodel heeft de maker van
ons leerlingvolgsysteem Logos het programma aangepast. Logos
krijgt een nieuwe naam en zal EduMaps gaan heten.
Omdat de Mozarthof zich graag wil conformeren aan het landelijk
doelgroepenmodel én het programma EduMaps wil (blijven)
gebruiken zullen wij de veranderingen die hiervoor nodig zijn aan
het einde van dit schooljaar in onze systemen gaan doorvoeren,
zodat wij in het schooljaar 2019-2020 hiermee kunnen starten.
In het aanbod aan uw kind zal niets veranderen. Wel zal voor
sommige leerlingen het nummer van het ontwikkelingsperspectief
worden aangepast.
De aanpassing zal zijn:
Huidig OPP Mozarthof
1a ervaringsgericht
1b ervaringsgericht
2 licht arbeidsmatig
3 arbeidsmatig
4 arbeid / vervolgopleiding
IQ 56-69

IQ
< 20
20-34
35-49
50-54
55-70

OPP LDGM
1
2
3
4
4

IQ
< 20
20-34
35-49
50-69
50-69
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70-89

We zullen u gaandeweg het proces van invoering hierover verder
informeren.
Wilt u meer informatie over het landelijk doelgroepenmodel dan
verwijs ik u graag naar: https://doelgroepenmodel.lecso.nl/
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WEP en werk
In het VSO wordt in een pilot voor een jaar gestart met een
nieuw WEP (Werkervaringsproject). Het multifunctioneel
centrum de Hilt in Eemnes is bereid om een
werkervaringsplek in te richten voor een aantal leerlingen.
Hier zijn we ontzettend blij mee. Want leren in de praktijk
werkt!
Hebt u, of kent u een bedrijf waar (één van) onze leerlingen
(een deel van de) werkzaamheden kan verrichten, neem dan
contact op met Patitsa Nomikos, onze stage- en
uitstroombegeleider (p.nomikos@mozarthof.nl). Wij kunnen
dan in overleg met de werkgever bekijken wat we kunnen
betekenen, want ook onze leerlingen hebben recht op werk!

Informatiemarkt
Op donderdag 7 maart a.s. wordt van 19:30 tot 21:30 uur een
informatiemarkt georganiseerd door VSO Mozarthof en College de
Kleine Prins Hilversum in het gebouw van de Kleine Prins,
Soestdijkerstraatweg 129c
Op deze informatiemarkt presenteren onderstaande organisaties zich
d.m.v. een ‘marktkraam’:
Sherpa, Careander, Philadelphia, Abrona, ‘s-Heerenloo, Floor
jongeren coaching, Interakt Contour, Triade, Amerpoort, Reinaerde,
Stichting Voor Mekaar, Wielewaal, Klein Groenendaal, Boogh, Tomin,
Indoor Speeltuinplezier, Repair Factory, UWV, MEE, Sportservice ’t
Gooi, Parc Spelderholt, Nieuwland, Landzijde, Dimar Actief, Rozelaar,
Zandkasteel/ Werkkasteel, Brownies&Downies, Zorg in Beweging,
NSGK, Lucaweb, Buitenplaats Naarden, De Zorggiraf en Sprank.
Leerlingen en hun ouders of verzorgers kunnen zich deze avond op
een vrijblijvende manier oriënteren op de mogelijkheden binnen de
gebieden wonen, dagbesteding / beschut werk en vrije tijd.
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Inspectie en passend onderwijs
In de media heeft u wellicht de discussie over Passend Onderwijs
gevolgd. Er is nogal wat kritiek gekomen sinds de invoering ervan in
augustus 2014.
Om te onderzoeken of deze kritiek terecht is, voert de inspectie van
het onderwijs een onderzoek uit.
Ook aan de Mozarthof is gevraagd om aan dit onderzoek deel te
nemen. Dat doen we natuurlijk graag, want ook wij worden regelmatig
geconfronteerd met zaken waarvan we denken dat het echt beter kan!
We gaan op 8 maart aanstaande met de onderwijsinspectie in gesprek.

Ouderavond 26 maart 2019
Informatieavond over Sensorische Integratie voor de ouders van
leerlingen in het SO.
Veel van onze leerlingen hebben problemen met de
prikkelverwerking, oftewel de sensorische informatieverwerking.
Sommigen zijn gevoelig voor (harde) geluiden, anderen zijn zeer
kieskeurig als het gaat om eten en voor weer een ander blijkt rechtop
zitten echt lastig te zijn. Het is voor opvoeders/verzorgers niet altijd
even makkelijk om storend gedrag, wat voortkomt uit problemen
met de prikkelverwerking, met geduld te benaderen. Toch kan er in
veel gevallen door een simpele aanpassing veel bereikt worden en
gedrag positief beïnvloed worden.
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie en inzicht in de werking
van onze zintuigen en over de gevolgen als de informatie verwerking
via onze zintuigen niet goed verloopt. Sandra Goudzwaard, onze
logopediste, Annelieke Voorboom, onze fysiotherapeute en Cilia
Kelder, onze ergotherapeut zullen u deze avond meenemen in de
wondere wereld van de prikkelverwerking en u voorzien van
informatie. Ook laten zij u ervaren hoe we de werking van de
zintuigen positief kunnen beïnvloeden door het inzetten van
sensorische materiaal.
Het belooft een inspirerende avond te worden!
De uitnodiging volgt binnenkort. Dan kunt u zich ook inschrijven.
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Waar: Mozarthof nummer 31
Tijd: 19:15 uur inloop; 19:30 uur start; einde 21:00 uur
-------------------------------------------------------------------------------------Informatieavond over sterilisatie voor ouders van leerlingen in het
VSO.
Veel van de ouders van onze leerlingen in het VSO komen voor de
ingewikkelde vraag en keus te staan of zij hun zoon of dochter willen
laten steriliseren. Los van de emotionele keuze wordt u als ouders
ook geconfronteerd met regelgeving, procedures en de eventuele
ingreep zelf.
Tijdens deze avond wordt u door externe experts geïnformeerd over
de route, de procedure en het verloop van de ingreep. Naast
informatie is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en om
vragen te stellen.
Komt u ook zodat u goed geïnformeerd tot een keuze kunt komen?
De uitnodiging volgt binnenkort. Dan kunt u zich ook inschrijven.
Waar: Mozarthof nummer 29
Tijd: 19:15 uur inloop; 19:30 uur start; einde 21:00 uur

Interessante websites
Voor tieners met het Syndroom van Down is een eigen website
gemaakt. Op de site staan allerlei onderwerpen beschreven die deze
jongeren bezig houden. Je kunt kijken en luisteren.
De moeite waard om een kijkje te nemen op:
www.ikbengeenkindmeer.nl
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Door ouders, voor ouders
Eén van onze ouders attendeerde ons op het Surf Project.
Het Surf Project geeft surfles aan kinderen met Down, autisme en
ADHD. Het surfen heeft een positief effect op de ontwikkeling van
de kinderen en geeft het zelfvertrouwen een enorme boost. Het
Surf Project wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers.
Haar dochter gaat al voor de derde keer hieraan meedoen en is erg
enthousiast. Ze zegt hierover: ‘het is geweldig om te zien hoeveel
zelfvertrouwen de kinderen krijgen. Ik heb meegemaakt dat
kinderen niet eens in het zand durfden te staan en toch hun angst
overwonnen’ Er is één op één begeleiding aanwezig.
Voor meer informatie: www.surfproject.nl
Zoekt u nog een fijne vakantiebestemming? Kijk dan eens op de
website van Stichting Wigwam.
Wigwam biedt zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren met
een beperking tijdens gezinsvakanties en jongerenvakanties.
Meer informatie vindt u op: www.stichtingwigwam.nl

Voorjaarsvakantie
Heerlijk! Weer een weekje vakantie om allerlei leuke
dingen te doen.
Sommigen blijven lekker thuis of gaan een weekje naar de
sneeuw. Maar er zijn ook mensen die de zon alvast gaan
opzoeken.
Wat jullie ook gaan doen, we wensen jullie veel plezier!
Graag zien we jullie weer op school op maandag 25
februari 2019.
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Agenda
25 februari ‘19 Start na de voorjaarsvakantie
4 maart ’19 t/m Oudergesprekken
10 maart ‘19
7 maart ‘19
Informatiemarkt wonen,
dagbesteding, werken en vrije tijd.
14 maart ‘19
Kijkochtend SO
18 maart ’19
Cultuurproject
t/m 5 april ‘19
26 maart ‘19
Informatieavond verzorgd door de
Ouderraad
28 maart ‘19
Studiedag
5 april ‘19
Kijkmiddag SO
12 april ‘19
Koningsspelen SO
14 april ‘19
City run
19 april ’19 t/m Meivakantie (inclusief Pasen)
3 mei ‘19
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