12 juli 2019

Terugblik afgelopen periode
Schoolreisje SO / Duinrell en kamp
Altijd weer een feest is het schoolreisje van het SO naar Oud
Valkenveen en de kampen van de onderbouw en middenbouw van het
VSO. De bovenbouw van het VSO heeft een geweldige dag in
Amsterdam doorgebracht. Ook dat is ‘zoveel mogelijk leren’ want
naast de pret die we natuurlijk hebben zijn er ook heel veel
leermomenten voor alle leerlingen.
Het Plein & Kunstfestijn
Wat was Het Plein & Kunstfestijn een bruisend eindfeest afgelopen
zaterdag!
Vrolijke gezichten, lekkere hapjes, optredens en attracties.
Het nieuwe schoolplein werd spectaculair geopend door niemand
minder dan onze bestuurder Ed Knies, oud jeugdtrainer van Ajax Heini
Otto en panna king Easy Man. Wat ziet het plein er prachtig uit en wat
wordt er al heerlijk gespeeld, gechild en actief gedaan op de
uitdagende speeltoestellen!
En we genieten volop van de prachtige graffiti wand!
Het culturele jaarthema 'beeldende vorming' werd tijdens het festijn
afgesloten met twee kunstroutes waar de kunstwerken van de
leerlingen te bewonderen waren. Daarnaast kwamen de workshops
van het afgelopen schooljaar terug. Er kon iets gemaakt worden van
onder meer hout, speksteen, afval en graffiti. Op de kunstveiling
veilden onze talentvolle veilingmeesters Ronnie en Emilia de
prachtigste kunstwerken, gemaakt door leerlingen.
Ook kon er gedrumd worden op jerrycans en emmers met Daniël en
werd er goed meegezongen en gedanst bij de liedjes van Jeroen
Schipper. Tijdens de vossenjacht gingen kinderen op zoek naar de
sprekend lijkende kunstenaars Rembrandt, Van Gogh, Dali en Brood.
Op naar volgend schooljaar met veel speelplezier op het plein en het
culturele jaarthema 'Audiovisueel'.
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Sportdagen
Voor het VSO waren er natuurlijk ook de sportdagen in de afgelopen
tijd. Ieder op zijn of haar niveau. Op één van de sportdagen is er
gesport samen met de leerlingen van de Klimop. De leerlingen kregen
als bedankje de bij deze nieuwsbrief gevoegde flyer. Hierop staat naast
het bedankje ook veel van het naschoolse sportaanbod. Wellicht doet
u inspiratie op voor een leuke sport voor uw zoon of dochter?
Doorstromers SO / VSO
12 Leerlingen verlaten de afdeling SO en maken de overstap naar het
VSO in het aankomende schooljaar. Dat vinden ze heel erg leuk maar
ook wel weer spannend. Op naar de volgend fase! Veel plezier
allemaal.
Afscheid schoolverlaters
Op woensdagavond 10 juli jl. hebben wij afscheid genomen van onze
17 schoolverlaters. Zij gaan werken of verder leren. Altijd mooi om te
zien hoe onze leerlingen zich in de loop der jaren ontwikkelen en er
dan klaar voor zijn om de volgende stap te gaan maken. We gaan jullie
zeker missen, maar zijn ook blij dat jullie een mooie toekomst
tegemoet gaan. Heel veel succes en plezier allemaal. En laat nog eens
horen hoe het met jullie gaat!
Expositie gemeentemuseum Hilversum
In het – hele warme – weekend van 29 en 30 juni mochten een aantal
van onze leerlingen in het gemeente museum van Hilversum. Er waren
prachtige schilderijen te bewonderen en onze leerlingen zijn als echte
kunstenaars onthaald. Wat weer een geweldige ervaring!

Vooruitblik nieuwe schooljaar
Start schooljaar
Op maandag 26 augustus 2019 starten we weer vol goede moed
met het nieuwe schooljaar in de nieuwe klassensamenstelling. Dat
is altijd weer wennen, maar ook heel erg leuk.
Omdat de afdeling SO groeit, zal – naast groep Das – ook groep
Wolf in het VSO gebouw op nummer 29 gehuisvest zijn.
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We denken dat door het groeiend leerlingenaantal ook snel met
een nieuwe groep gestart zal worden.
Klassennamen VSO
In het VSO hebben de klassen andere namen gekregen:
Alle klassennamen starten met de V van VSO
Dan komt de aanduiding van Onderbouw (OB) Middenbouw (MB)
en Bovenbouw (BB).
Vervolgens geven we dat met een letter aan of de leerling in klas A,
B, of C zit.
De naam wordt dan b.v VOB-A of VOB-B
VMB-B of VMB-C
VBB-C of VBB-D
Ouderavond
De algemene ouderavond voor het VSO wordt gehouden op:
dinsdag 8 september 2019
De algemene ouderavond voor het SO wordt gehouden op:
donderdag 10 september 2019
Op deze avond informeren wij u over de ontwikkelingen in de
school en de afdeling. Vervolgens kunt u kennismaken met het
klassenteam en de andere ouders van de groep. Ook krijgt u uitleg
over hoe er in het schooljaar gewerkt wordt.
De inloop is om 19:15 uur. We starten de bijeenkomst om 19:30
uur. Om 21:30 uur sluiten we de avond af.
Op 29 oktober 2019 is er een informatieve informatieavond voor
de ouders van het VSO over seksualiteit, verzorgd door Judith
Krijne.
Op 4 november 2019 wordt een avond georganiseerd voor de
ouders van het SO waarbij het thema Peuterpuberteit is. Deze
avond wordt verzorgd door Martine Overzet en Marieke Wolse.
Studiedagen
In de kalender onderaan de nieuwsbrief staan de studiedagen voor
september en oktober vermeld, zodat u hier vast in uw planning
rekening mee kunt houden.
Schoolfotograaf
Op 4 september 2019 komt de schoolfotograaf naar school.
Wanneer de leerling niet aanwezig is op 4 september, dan is er een
inhaalmogelijkheid op 6 september.
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Personele ontwikkelingen

Angelique Middelhoff

Ed Knies

Angelique Middelhoff
Sinds 2004 is Angelique Middelhoff op de Mozarthof werkzaam
geweest. Eerst als invaller, later als vaste kracht. De laatste jaren heeft
Angelique als groepsleerkracht in het VSO gewerkt. Nu is de tijd
aangebroken dat Angelique heerlijk van haar pensioen kan gaan
genieten. De leerlingen en het team hebben inmiddels een
afscheidsfeestje met haar gevierd. Dank je wel voor je inzet voor de
leerlingen van de Mozarthof, Angelique! Maar Angelique gaat niet
helemaal niets doen hoor. Wat Angelique nog gaat doen kunnen jullie
in de bijlage bij deze nieuwsbrief lezen.
Ed Knies
We hebben ook afscheid genomen van onze bestuurder – Ed Knies.
Ed is sinds vier en een half als bestuurder gewerkt op onze school. In
die tijd is de school zich enorm gaan ontwikkelen en zijn er ook een
aantal grote projecten; zoals het verbeteren van de verkeerssituatie,
het opknappen van het SO gebouw en het nieuwe schoolplein
gerealiseerd.
Ed heeft een nieuwe baan als bestuurder van de Kleine Prins
aangenomen. Ed, dank je wel voor wat je voor de Mozarthof hebt
bereikt!
Ed Knies wordt ad interim opgevolgd door Bernard Olgers.
Loe Leplaa
Loe is maar kort op de Mozarthof werkzaam geweest, maar twee jaar.
Nu de SOVO klas ophoudt te bestaan, heeft Loe de beslissing genomen
om op een school voor cluster 4 in Almere te gaan werken.
Dank je wel voor je inzet en veel succes in Almere, Loe!

Loe Leplaa

Saskia Gulik
Saskia heeft veel op de Mozarthof ingevallen, naast haar studie aan de
PABO. Saskia gaat nu een LIO stage lopen op een reguliere basisschool.
Dank je wel voor je flexibele inzet Saskia en succes op je nieuwe
werkplek en met de studie!
Francisca Badoux en Laura Schats
Er zijn een aantal collega’s langdurig ziek. Gelukkig hebben we met de
komst van Francisca Badoux en Laura Schats goede leerkrachten
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gevonden om de zieke collega’s te vervangen. Beiden zijn bekend en
vertrouwd op de Mozarthof.
Weet jullie weer van harte welkom, Francisca en Laura!

Ingrid Dispa

Ingrid Dispa
We zijn blij om u te kunnen vertellen dat Ingrid Dispa als afdelingsleider
van het VSO zal aanblijven. Hiermee is aan de interim periode een
einde gekomen. We zijn blij met de wijze waarop Ingrid vorm en inhoud
heeft gegeven aan het afdelingsleiderschap van het VSO en vertrouwen
erop dat de ontwikkeling van het VSO zich onder haar leiding zal
voortzetten.

Wijziging schoolarts
De jeugdarts van onze school, Ching Ching Tang, stopt na de zomer
op de Mozarthof. Ching Ching is al ruim 15 jaar aan de school
verbonden.
Ze kent bijna alle kinderen en zal ze enorm missen. Niet alleen in de
spreekkamer maar ook de gezellige praatjes in de gang, in de klas of
in de kantine bij het halen van soep en een broodje.
Ching Ching gaat een jaar andere werkzaamheden uitvoeren binnen
de Regio. Een nieuwe jeugdarts zal de zorg overnemen, maar we
weten nog niet wie dat zal zijn.
We bedanken Ching Ching voor haar inzet voor de leerlingen en het
team en wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkzaamheden.

Terugblik kriebels in je buik
Wat een geweldige voorstelling hebben we gezien rond het thema
seksualiteit, verzorgd door theater a la Carte.
’s Middags hebben de leerlingen van het VSO en de leerlingen uit groep
Wolf gezien. ’s Avonds is de voorstelling voor ouders gespeeld. Het
leverde mooie vragen en gesprekken op.
Met het thema seksualiteit gaan we in het komende schooljaar weer
verder.
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Onderwijsinspectie
Op 24 juni jongsleden bracht de onderwijsinspectie een
bezoek aan onze school om de kwaliteit van de Mozarthof te
beoordelen. Dat doet de onderwijsinspectie elke vier jaar.
We zijn blij om u te kunnen meedelen dat de
onderwijsinspectie de kwaliteit van de Mozarthof als
voldoende heeft beoordeeld.
Daarmee gaan we verder op de ingeslagen weg van
ontwikkeling van de Mozarthof.

Logos / Edumaps
Het leerlingvolgsysteem Logos is vernieuwd en heeft een
nieuwe naam gekregen: Edumaps
Edumaps is een plannings- en volginstrument, dat we
gebruiken om het leerstofaanbod goed af te stemmen en
te plannen.
De werkwijze is hetzelfde, maar het heeft een ander
uiterlijk gekregen dan u tot nu toe gewend bent.

Landelijk doelgroepen model
In een eerdere nieuwsbrief hebben we bij u aangegeven dat
wij in het aankomend schooljaar zouden overgaan naar het
landelijk doelgroepenmodel.
Het landelijke doelgroepen model is de door het landelijke
expertise centrum voor Speciaal Onderwijs opgestelde
indeling van leerroutes. Zo komt er meer uniformiteit in wat
de speciale scholen aan onderwijs verzorgen.
Wij hebben de overgang naar de invoering van het landelijk
doelgroepen model met een jaar uitgesteld. Het kost meer
tijd om ons goed voor te bereiden. We blijven u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
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Zomerlezen
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u tips om het lezen in de
zomervakantie te onderhouden.
Graag maken we u ook attent op de gratis te downloaden app
‘Vakantiebieb’. Hierop staan leuke boeken om in de zomervakantie te
lezen.
Ook is er een app waarmee je naar boeken kunt luisteren. Download
dan de app ‘Luisterbieb’.

Ongeoorloofd verzuim
Vrij geven om eerder op vakantie te gaan, mogen we als school
niet toestaan. Als leerlingen zonder toestemming van de school
afwezig zijn, dan dienen wij dat te registreren als ‘ongeoorloofd
verzuim’.
Ook in de eerste twee weken na de zomervakantie mogen wij
geen verlof toekennen. Als de leerling toch afwezig is, dienen wij
dit ook te registeren als ongeoorloofd verzuim, maar moeten we
dit ook melden bij de leerplichtambtenaar.
Mocht u door overmacht later dan de eerste schooldag van
vakantie terugkomen, bewaar dan uw tickets of
overboekingsbewijs om bij de leerplichtambtenaar aan te tonen
dat u door overmacht niet op tijd terug kon zijn.

De gezonde school
Voor de zomervakantie nog een laatste berichtje van onze Gezonde
School-coördinatoren Booike Wiersma en Monique van Alten.
In de bijlage treft u informatie aan over gezond en verantwoord
drinken.
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Jaarplanning
Op onze website www.mozarthof.nl kunt u onder de tegel ‘agenda’
de jaarkalender vinden. Hierin staan alle vakanties en vrije dagen
opgenomen. Ook vindt u hier alle bijzondere gebeurtenissen terug.
Op de website staat de meest actuele informatie. Kijk daarom
geregeld even of de planning wellicht is aangepast. In de eerste week
na de zomervakantie vindt u de volledig ingevulde kalender op de
website.

MR leden nemen afscheid

Stijn Eijkman

Christel Kooijman

We nemen afscheid van twee leden van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.
Allereerst bedanken we Stijn Eijkman. Stijn heeft eerst een aantal jaren
in de ouderraad gezeten als penningmeester voordat hij de overstap
naar de medezeggenschapsraad heeft gemaakt. In de
medezeggenschapsraad heeft hij sinds februari 2016 als voorzitter zijn
bijdrage aan geleverd. Onder zijn voorzitterschap verliepen de
vergaderingen altijd goed. Altijd gedreven door de inhoud om de
Mozarthof naar de volgende stap in de ontwikkeling te brengen. Dank
je wel voor je jarenlange inzet Stijn! We hebben dat bijzonder
gewaardeerd.
Ook nemen we afscheid van Christel Kooijman. Christel heeft sinds
februari 2014 als lid aan de medezeggenschapsraad deel genomen.
Daarin heeft ze altijd het belang van de leerlingen en het personeel
voor ogen gehad.
Christel is als MR lid bij menig sollicitatieprocedure betrokken geweest.
Ook jou bedanken we voor je inzet en je betrokkenheid bij de school!
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Nieuwe MR leden gezocht
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zijn we op zoek naar twee
ouders die deel willen nemen aan de Medezeggenschapsraad van de
school. We vergaderen 6 á 7 keer per jaar en denken mee over de
inhoudelijke ontwikkeling van de school, naast dat we meekijken naar
de financiële ontwikkelingen. Bent u geïnteresseerd om deel te
nemen, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan;
MR@mozarthof.nl. U kunt het natuurlijk ook doorgeven aan het
klassenteam van de groep waar uw kind zit. Mogen we op u rekenen?

Voor ouders, door ouders
We kregen weer drie goede tips binnen die we graag onder uw
aandacht brengen.
Blog
De moeder van één van onze leerlingen schrijft sinds een aantal
maanden regelmatig een blog over haar dochter. Het zijn verhalen die
ongetwijfeld veel herkenning bij u zullen oproepen.
Het blog kunt u vinden op: www.malaika-sade.blogspot.com
Stichting Smiles
De tweede tip die we ontvingen gaat over Stichting Smiles, een
organisatie die allerlei leuke activiteiten en evenementen organiseert
voor kinderen met een beperking. Ze doen de leukste dingen, een
echte aanrader dus!

Meer informatie is te vinden op: www.stichtingsmiles.nl
Camping Parc de la Brenne
Op verzoek van één van de ouders brengen wij graag opnieuw Camping
Parc de la Brenne onder uw aandacht, aangezien zij hier hele goede
ervaringen mee heeft. Het is een speciale camping voor gezinnen met
een gehandicapt kind waar je ook met PGB, zorg kunt inhuren. Een heel
fijne vakantiebestemming en er is voor aankomende zomer nog plek.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met school, dan wil de
moeder van onze leerling uw vragen graag beantwoorden.
Meer informatie is te vinden op:
https://camping-parc-de-la-brenne.eu/nl/
Onder het kopje ‘kamperen met hulp’ vindt u alle informatie van
Puylagorge.
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Theater als naschoolse activiteit
Leuk nieuws! Na de zomervakantie zal theaterdocent Romy
Geserick van Pakketje Plezier drie proeflessen theater verzorgen in
de theaterzaal van de Mozarthof. Zij doet dit om te kijken of er
genoeg animo is om een naschoolse G-theaterclub te starten.
De proeflessen duren een half uur tot drie kwartier en zullen
worden gegeven op de dinsdag na 14:30 uur, vanaf 17 september
2019
Meer informatie volgt na de zomervakantie.
De lessen zijn toegankelijk voor leerlingen van de Mozarthof en
voor deelnemers van het Zandkasteel.
Kijk voor informatie op: www.pakketjeplezier.nl

Fijne zomervakantie
Zo, de laatste schooldag zit er – bijna – op. We gaan allemaal
heerlijk vakantie vieren. Graag willen we alle ouders en leerlingen
bedanken voor een fijn schooljaar!
Wat hebben we hard geleerd en veel plezier gemaakt. Mooie
projecten zijn er geweest, er zijn prachtige kunstwerken gemaakt
en er is feest gevierd.
Nu is er tijd om lekker uit te rusten en leuke dingen te doen die niet
met school te maken hebben.
Graag zien we onze leerlingen op maandag 26 augustus weer
gezond en fit op school.
Fijne vakantie allemaal!

10
Mozartlaan 29/31 · 1217 CM Hilversum · Postbus 1035 · 1200 BA Hilversum · 035 62 41 932 · www.mozarthof.nl · info@mozarthof.nl

Agenda
1e schooldag
Schoolfotograaf
Informatieavond VSO
- Informatieavond SO
- VSO leerlingen vrij i.v.m.
groepsbespreking
23-092019 t/m 26-09-2019 Groepen SO wisselend vrij
i.v.m. groepsbespreking
07-10-2019 t/m 17-10-2019 Verwachtingengesprekken
21-10-2019 t/m 25-10-2019 Herfstvakantie
28-10-2019
Studiedag
29-10-2019
Informatieve avond voor VSO
04-11-2019
Informatieve avond voor SO
26-08-2019
04-09-2019 / 06-09-2019
10-09-2019
12-09-2019
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