Over onze school

Schoolgids 2019-2020
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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Mozarthof voor het schooljaar 2019-2020. In deze
gids kunt u lezen wat de Mozarthof uw kind te bieden heeft. De gids geeft informatie
over de school en het onderwijs. Ook staat er algemene en praktische informatie
in, zoals de schooltijden, het ziekmelden, het vakantierooster en het aanvragen van
verlof.
De naam van onze school is ontleend aan het adres waar de school sinds 1978
gevestigd is, de Mozartlaan in Hilversum.
Het doel van ons onderwijs is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op
hun toekomst op het gebied van werken, wonen en vrije tijd. We zien het als onze
taak de leerlingen op te leiden tot een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de
maatschappij. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de leerlingen. Naast het brede aanbod
van alle school- en praktijkvakken, is er ook ruimte voor cultuureducatie, muzische
vakken en bewegingsonderwijs.
Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van de school in stand te houden en
voortdurend te verbeteren. Het kwaliteitsbeleid en de instrumenten die we
gebruiken om de kwaliteit te borgen en te verbeteren zijn belangrijke elementen in
de ontwikkeling van de school. Ook daar kunt u in deze gids iets over lezen.
Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. U zult
steeds over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden door middel van de
website van de school of we besteden hier aandacht aan tijdens een ouderavond.
Daar waar wij in deze schoolgids spreken van ouders, bedoelen wij ook andere
wettelijk vertegenwoordigers.
Wij zien er naar uit het onderwijs voor uw kind te mogen verzorgen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids.
Trix Stöve,
Directeur
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Waar de Mozarthof
voor staat
Missie, kernwaarden en visie
Eind 2017 stelden wij op de facebookpagina van de Mozarthof de volgende vraag:
“Mozarthof, school voor ZML….. stel dat we zelf een omschrijving zouden mogen maken
van onze school, de leerlingen en hun talenten, wat zou u dan zeggen?” Hier kwamen veel
mooie reacties op, maar deze inzending, door één van onze leerlingen, sprong in het oog:

“MOZARTHOF, SCHOOL VOOR ZOVEEL MOGELIJK LEREN!”

Missie

Kernwaarden

Zoveel mogelijk leren
De Mozarthof is een school; het is een plek
waar kinderen en jongeren naartoe komen
om te leren en waar zij worden voorbereid op zo zelfstandig mogelijk meedoen in
de maatschappij, zowel in dagbesteding of
werken als in wonen en vrijetijdsbesteding.

Onze kernwaarden in 4P’s
Onze missie en toekomstvisie zijn gebaseerd op onze kernwaarden. De kernwaarden zijn belangrijk omdat ze sturing geven
aan ons denken en handelen. Onze kernwaarden kunnen worden samengevat in
4P’s: Passie, Professioneel, Participatie, Perspectief

Onze missie is het, dat onze leerlingen, aan
het eind van hun schoolloopbaan, zo zelfstandig mogelijk in het leven staan en met
vertrouwen in hun eigen vaardigheden en
talenten kunnen uitvliegen naar de voor
hen best passende uitstroombestemming
binnen vervolgopleiding, dagbesteding of
(beschut) werk.

Passie
Staat voor willen, energie, bevlogenheid en
betrokkenheid, inspiratie en initiatief.
Professioneel
Staat voor vakmanschap, deskundigheid,
taak- en rolbewustzijn.
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rende en betekenisvolle leersituaties
• We bieden de ondersteuning die nodig
is om de leerling te helpen optimaal tot
leren en ontwikkelen te komen

Participatie
Staat voor meedoen, samenwerken, het
aangaan van de dialoog, verantwoordelijkheid nemen, reflectie en zelfcorrigerend
vermogen, een positieve en respectvolle
omgang met elkaar, halen en brengen.

We faciliteren en ondersteunen medewerkers, om te kunnen werken vanuit een
grondhouding gebaseerd op de kernwaarden, door
• te verwachten dat medewerkers hun
kwaliteiten en talenten benutten,
• ruimte te geven aan hun ideeën en initiatieven,
• kaders te bieden waarbinnen medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen
nemen, zelf keuzes kunnen maken en
beslissingen kunnen nemen,
• handvatten en tools aan te reiken.

Perspectief
Staat voor groei en ontwikkeling, blijven leren van en met elkaar.
Medewerkers hebben in de dagelijkse omgang een belangrijke voorbeeldfunctie
naar leerlingen toe. Het voorleven van gedrag vanuit onze kernwaarden, levert een
belangrijke bijdrage aan het welbevinden
en de ontwikkeling van onze leerlingen als
mens en als burger.
• We gaan uit van de kwaliteiten, mogelijkheden en talenten van iedere leerling
• We bieden veilige, uitnodigende, stimule7
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Visie

Vanuit deze drie hoofdthema’s hebben we
onze toekomstplannen gemaakt. Deze zijn
uitgewerkt in het Schoolplan 2018-2022.
Het schoolplan is te vinden op onze website.

In het schooljaar 2017-2018 hebben we de
lijnen uitgezet voor de komende schoolplanperiode.
Hierbij hebben we nagedacht over de vraag
wat we verder willen ontwikkelen om nog
beter te kunnen werken aan onze missie:
het voorbereiden van leerlingen op hun
toekomst.

Veiligheid op school
Op de Mozarthof vinden wij het belangrijk
dat iedereen zich veilig voelt. Ook de overheid ziet het als een belangrijke taak van de
school dat hier aandacht voor is. Daarom
heeft de eerste kamer op 26 mei 2015 de
wet ‘veiligheid op school’ aanvaard.
De wet regelt drie verplichtingen:
• het voeren van sociaal veiligheidsbeleid
• het coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten bij
een persoon
• de monitoring van de sociale veiligheid
van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen. Vanaf het schooljaar 2017-2018
wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen gedaan, waarin
ook vragen gesteld worden naar de beleving van de sociale veiligheid.

We hebben hierin drie hoofdthema’s
gekozen: De visie op ons onderwijs, de visie
op onze medewerkers en de visie op onze
positie in de maatschappij:
Zoveel mogelijk leren!
Ons onderwijs is toekomstgericht, concreet
en betekenisvol en afgestemd op de mogelijkheden van onze leerlingen
• ons onderwijs is passend en uitdagend
• wij maken leren zichtbaar
• wij richten ons op een brede ontwikkeling
•
Vakmensen in het onderwijs!
Medewerkers van de Mozarthof werken
met passie en creativiteit, zijn ambitieus en
blijven in ontwikkeling
• leerkrachten zijn competent en beschikken over de specifieke deskundigheid die nodig is om met onze leerlingen
te werken. Medewerkers blijven leren en
ontwikkelen
• wij leren van en met elkaar

De taken in het kader van de sociale veiligheid zijn belegd bij de vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersonen van de Mozarthof
zijn:
Els de Boer e.de.boer@mozarthof.nl
Marieke Wolse m.wolse@mozarthof.nl

Maatschappelijk relevant!
De Mozarthof werkt structureel samen met
ouders en (keten)partners
• brede school
• expertise centrum
• samenwerking met partners in onderwijs
en zorg

Sociale veiligheid
We maken deel uit van een kleurrijke samenleving en wij willen graag dat leerlingen
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5 positieve gedragsafspraken voor op het
plein…:

en ouders met verschillende achtergronden zich op onze school thuis voelen en
dat leerlingen zich met hun mogelijkheden
en beperkingen geaccepteerd voelen. Respect voor elkaar is daarbij heel belangrijk.
We maken geen onderscheid naar ras, geloof, seksuele geaardheid of maatschappelijke status. We zorgen samen voor een fijne
school. Ieder draagt daar op zijn of haar
manier toe bij.
Alle personeelsleden van de Mozarthof zijn
met elkaar verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben in de dagelijkse omgang
een belangrijke voorbeeldfunctie naar leerlingen toe. We geloven erin dat het belangrijk is om in ons eigen gedrag te laten zien
wat we van de leerlingen verwachten.
We hebben de schoolregels geformuleerd
als positieve gedragsverwachtingen. Deze
afspraken gelden zowel voor de leerlingen
als voor de medewerkers.
• we lopen rustig door de gangen
• we spreken elkaar aan op een vriendelijke toon
• als er ruzie is proberen we dat samen op
te lossen
• we gaan op een positieve en respectvolle
manier met elkaar om, zowel binnen als
buiten de school, op internet en sociale
media
• we blijven gedurende de schooltijden op
school of gaan, onder begeleiding van de
leerkracht, naar een activiteit buiten de
school
• Natuurlijk gaan we er ook vanuit dat ouders en anderen die onze school bezoeken, zich aan deze afspraken houden.
We hebben de schoolregels uitgewerkt in

….en in 6 gedragsafspraken voor binnen:
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tuurlijk altijd terecht bij de eigen leerkracht.
Ook kan de leerling en/of de ouders, een
gesprek aangaan met een van de vertrouwenspersonen.
Om zicht te krijgen op wat er leeft bij leerlingen en preventief te kunnen werken aan
de sociale veiligheid, gebruiken we in de
bovenbouw van het SO en in het VSO de
zogenaamde Luisterbus. Soms hebben leerlingen er behoefte aan om een probleem of
iets waar ze mee zitten, te bespreken met
iemand anders dan hun ouders of de eigen
leerkracht. Ze kunnen dan een briefje in de
Luister(brieven)bus doen. De vertrouwenspersonen maken vervolgens een afspraak
met de betreffende leerling en bieden een
luisterend oor.

Sociale veiligheid strekt zich ook uit tot de
sociale media, zoals Facebook, Twitter etc.
Vanuit school zien we het als onze taak de
leerlingen mediawijs te maken. We spreken
met hen over de consequenties van gedrag
op sociale media, voor jezelf én voor de
ander. In de lessen ‘Sociale media’ wordt
aandacht besteed aan het juiste en veilige
gebruik van de sociale media, de mobiele
telefoon, tablets e.d.
Het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten
en het plaatsen van opnames op internet,
soms met pesten als doel, wordt ernstig
opgenomen. Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling, zijn of haar ouders en
de klasgenoten. Wij doen hierbij ook een
beroep op de ouders om hun kind hierin te
begeleiden.

Om een goed beeld te kunnen krijgen van
de beleving van de sociale veiligheid binnen de school, wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen gedaan. In
dit onderzoek worden ook vragen gesteld
over de beleving van de sociale veiligheid.
Maar we realiseren ons ook dat zo’n jaarlijks onderzoek soms niet zoveel zegt over
actuele situaties of incidenten. Veel belangrijker is het natuurlijk dat we altijd onze
oren en ogen open hebben om problemen
te signaleren, zodat we hierover in gesprek
kunnen gaan en maatregelen kunnen nemen. Er wordt gelet op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de
school. Wij gaan hierover altijd in gesprek
met de leerling en indien nodig met de ouders. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik
maken van de Luisterbus.

Leerlingen mogen op school een mobiele
telefoon bij zich hebben. We hebben daar
wel een aantal regels en afspraken over gemaakt:
• in het SO en de onderbouw van het VSO
wordt de telefoon ‘s morgens ingeleverd
bij de leerkracht
• in het VSO mogen de leerlingen vanaf de
middenbouw hun mobiele telefoon bij
zich houden, mits zij zich kunnen houden
aan de daarvoor gemaakte afspraken en
regels. Deze worden met de leerlingen
besproken tijdens de mentorlessen
• leerlingen die zich niet aan deze regels
kunnen houden, leveren hun mobiele telefoon in
• het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten en het plaatsen van opnames op internet is niet toegestaan

De Luisterbus
Als een leerling gepest wordt of zich in sociaal opzicht niet veilig voelt, kan hij of zij na-

10

veiligd en wordt regelmatig gecontroleerd.
Veiligheidsvoorschriften en gebruiksvergunningen worden nageleefd.
De Mozarthof heeft een protocol ‘verminderd gevoel van veiligheid’. Incidenten die
zich op school voordoen, worden geregistreerd. Zo kunnen we volgen of incidenten
zich vaker voordoen en of zich daar een
patroon in aftekent. We zullen daarover in
gesprek gaan en zo nodig maatregelen nemen.

De vertrouwenspersonen gaan naar de klassen toe om de leerlingen te vertellen over
de Luisterbus en ze krijgen er een folder
over. De leerlingen worden gestimuleerd de
folder ook aan hun ouders te laten lezen.

Fysieke veiligheid

Bedrijfshulpverlening (BHV)
De Mozarthof heeft een goed functionerend BHV-team. De leden van dit team zijn
opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV) en
herhalen deze cursus elk jaar. Zij handelen
in het geval van calamiteiten. De taken en
rollen met betrekking tot BHV zijn duidelijk verdeeld. De ontruimingsplannen voor
de gebouwen op Mozartlaan nr. 29 en 31
zijn uitgewerkt en bij een ieder bekend. Er
worden regelmatig ontruimingsoefeningen
gehouden en de alarminstallatie wordt met
grote regelmaat getest.

Natuurlijk is ook de fysieke veiligheid op
school belangrijk.
Om de school staat een hek waardoor de
leerlingen niet zomaar de straat op kunnen
lopen. In het schooljaar 2016-2017 is, na
overleg met de gemeente, de verkeerssituatie voor de school aangepast. Dit heeft de
veiligheid bij het in- en uitstappen aanzienlijk vergroot.
De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide
gymzalen wordt regelmatig de veiligheid
van de toestellen gecontroleerd. Ook de
apparatuur voor techniek en koken is be-

Cameratoezicht
Buiten schooltijd is er cameratoezicht op
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hun ouders werken we aan het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld,
onder meer met het oog op zijn mogelijkheden voor de toekomst. We bevorderen
zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en de
zelfstandigheid en stimuleren en motiveren
de leerlingen om hun grenzen te verleggen
en hun mogelijkheden te vergroten. Daar
hoort bij dat we de leerlingen stimuleren
om zélf verantwoordelijkheid te nemen.

het plein om personen te kunnen identificeren die zich onrechtmatig op ons terrein ophouden. We hopen daarmee te voorkomen
dat vernielingen worden aangericht.

Het pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat is van groot belang
voor de ontwikkeling van een kind, zowel
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling als
het schoolse (cognitief) leren.
Op de Mozarthof werken we vanuit de visie
dat welbevinden (sociale en fysieke veiligheid, rust, geborgenheid en structuur) een
belangrijke voorwaarde is voor een leerling
om tot leren te komen en zich verder te
ontwikkelen.
Het pedagogisch klimaat is afgestemd op
drie basisbehoeften: Relatie, Competentie
en Autonomie.
Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. We willen voor de leerlingen een school
zijn waarin zij zich veilig weten en zich met
hun mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd voelen. We proberen alle leerlingen het gevoel te geven dat ze erbij horen
en gezien worden en we ondersteunen
daarbij als dat moeilijk voor ze is.
We bieden een uitdagende en stimulerende
leeromgeving. We zijn erop gericht dat de
leerlingen leren vertrouwen te hebben in
zichzelf om te doen wat ze al kunnen en
zich verder te ontwikkelen, met hulp en ondersteuning of al helemaal zelfstandig.

Om de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en toekomstbeeld is de grondhouding:
Positief - opbouwend - vanuit pedagogisch
optimisme - uitdagend - stimulerend - motiverend - betrokken - respectvol - empathisch
Om de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld en
toekomstbeeld is de grondhouding:
Eerlijk - open - transparant - confronterend
- respectvol - betrokken en empathisch - inzicht gevend
De grondhouding van de professionals rond
een leerling vraagt bovendien nog dat zij
observatief, alert en signalerend zijn. Zij
hebben oog voor de communicatieve betekenis van het gedrag van de leerling. Met
andere woorden, wat probeert de leerling
ons te vertellen met zijn gedrag? De acceptatie van gedragingen van leerlingen en de
begeleiding die ze daarbij nodig hebben,
wordt gerelateerd aan zijn mogelijkheden
en beperkingen die voortvloeien uit de handicap of stoornis.

Pedagogische grondhouding
De leerkracht is, samen met de klassenassistent of leraarondersteuner, degene die
het meest invloed heeft op het pedagogisch
klimaat in de klas. Samen met leerlingen en

Pedagogisch handelen
De pedagogische uitgangspunten en de
daarbij behorende grondhouding zijn terug
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de leerkrachten en assistenten, vakleerkrachten, onderwijsondersteuners, zorgbegeleiders, begeleiders in stage en WEP en
daarnaast voor iedereen, die op wat voor
manier dan ook, te maken krijgt met een
leerling.
Burgerschap en leerlingenraad
De school heeft een belangrijke taak in de
ontwikkeling van het kind als persoon én
als burger van onze Nederlandse samenleving. We leren onze leerlingen verschillende
vaardigheden aan met betrekking tot burgerschap, die ze later in de praktijk kunnen
brengen. Aan de ontwikkeling van de leerling als mens en als burger, dragen we op
onze school bij door:
• een positieve en respectvolle omgang
met elkaar
• vanuit onze voorbeeldfunctie afspraken
en gedragsverwachtingen voor te leven
• het leren reflecteren op eigen gedrag

te zien in het pedagogisch handelen. Dit
betreft alle contactmomenten met leerlingen; tijdens de instructiemomenten, in de
begeleiding bij activiteiten en praktijklessen
(waaronder ook de werkervaringsprojecten
(WEP) en stage en in de wijze waarop de
leerlingen worden ondersteund of begeleid
bij sociale interacties onderling.
Bij de vormgeving van het onderwijs houdt
de leerkracht rekening met de mogelijkheden van de leerling. De leerkracht stemt het
onderwijsaanbod af op wat de leerling (cognitief) kán leren en houdt daarbij rekening
met wat hij (in sociaal emotioneel opzicht)
áánkan. Het onderwijsaanbod is ambitieus
zonder leerlingen te overvragen.

Deze uitgangspunten worden in al het lesaanbod en in alle contactmomenten gehanteerd. Het zijn belangrijke elementen in de
grondhouding van alle medewerkers en is
van toepassing op alle betrekkingen tussen
medewerkers, leerlingen en ouders.

Eenduidigheid
Schoolregels en afspraken zijn duidelijk
voor de leerlingen. Afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd wordt dit aan ze verteld
(al dan niet met visuele ondersteuning) of
met ze besproken. De leerkracht maakt samen met de leerlingen regels en afspraken
die gelden in de klas. De leerkracht is voorspelbaar en consequent en grijpt in waar
dat nodig is.
De groepsleerkracht vormt de spil van het
pedagogische proces, maar alle professionals rondom een leerling dragen zorg voor
een eenduidige begeleiding. Dit geldt voor
13
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gen met goede argumenten moeten worden onderbouwd.
De thema’s waren:
• Beslis jij of beslis ik?
• Ik denk na over mijn mening
• Iedereen doet mee
• Ik denk na over het geven van een advies
Zo beschouwd is Mozarthof een geweldige
oefenplaats voor burgerschap.

Sinds 2006 is burgerschapsonderwijs wettelijk verplicht. Burgerschap is de manier
waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect
voor elkaar, voor de democratie en de
rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Wij vinden dat we onze leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen over deze basiswaarden en dat we als
school de mogelijkheid moeten bieden om
de vaardigheden, om later deel te kunnen
nemen aan de samenleving, actief te kunnen oefenen.

zij ook beter zullen presteren. Het is bij het
maken van afspraken belangrijk dat leerlingen, waar dat binnen hun mogelijkheden
ligt, meedenken en meebeslissen. We verwachten dat leerlingen problemen oplossen waar en met wie ze zijn ontstaan en het
weer ‘goed’ maken. We verwachten en stimuleren dat leerlingen om hulp vragen als
iets niet lukt.

Wat verwachten we van de medewerkers?
Van onze medewerkers verwachten we dat
ze structuur kunnen bieden en goed kunnen omgaan met de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid van onze leerlingen. Daarnaast verwachten we dat ze de
kunst verstaan van het verkennen en verruimen van de grenzen en flexibiliteit van
de leerling. De leerkracht heeft oog voor de
relatie, draagt zorg voor een klimaat waarin
alle leerlingen zich veilig en gezien voelen
en zich daardoor zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Daar doen we op school veel aan: werken
aan het ontwikkelen van sociale competenties, creëren van een sociaal veilig klimaat,
organiseren van culturele- en maatschappelijk betrokken projecten, sturen op een
goede omgang met elkaar, kennis bijbrengen over onze democratie, kennis bijbrengen over kleine en grote wereldzaken, leren
overleggen, leren een mening te vormen,
omgaan met conflicten, open staan voor
verschillen.

Binnen onze school verwachten we dat alle
medewerkers die met groepen leerlingen
werken, gebruik maken van Totale Communicatie. Door de inzet van alle vormen van
communicatie zorgen we ervoor dat we op
een manier communiceren die voor onze
leerlingen zo duidelijk mogelijk is. Doordat
we bewust met de leerlingen communiceren en ons communicatieniveau op hen afstemmen, creëren we een situatie waarin
we gewenst gedrag aanleren en stimuleren.

Op de Mozarthof hebben we een Leerlingenraad. In het schooljaar 2018-2019 hebben we vier vergaderingen met de leerlingenraad gehouden. In iedere bijeenkomst
stond een thema centraal. In de klassen
werd bij de burgerschapslessen aandacht
besteed aan hetzelfde thema. Door middel van de leerlingenraad en de daarmee
samenhangende lessen in de klassen, leren
de leerlingen dat zij mogen meedenken en
meestemmen over alle dingen die hen direct aangaan. Ze ervaren dat hun stem er
toe doet en een heus verschil kan maken
En ze leren dat niet elk van hun voorstellen
klakkeloos wordt aanvaard en dat menin-

Wat verwachten we van de leerlingen?
We hebben hoge maar realistische verwachtingen van onze leerlingen. We geloven erin dat, door de leerlingen uit te dagen en te stimuleren dingen (zelf) te doen,
14

Wat verwachten we van de ouders van onze
leerlingen?
We zien de ouders van onze leerlingen als
pedagogische partners in de begeleiding
van onze leerlingen. De basis hiervoor
wordt gelegd door een open en directe
communicatie tussen school en ouders,
waarbij wederzijds respect een basishouding is. De Mozarthof staat open voor de
deskundige inbreng van ouders en verwacht van de ouders dat ze adviezen vanuit
de school serieus nemen.
15

De organisatiestructuur is in onderstaand organogram weergegeven.

Over onze school
De Mozarthof is een zelfstandige school voor zeer moeilijk lerenden (ZML) in de leeftijd van
4 tot 20 jaar. De school heeft twee onderwijsafdelingen. Het SO, Speciaal Onderwijs voor
leerlingen van 4 t/m 11 jaar en het VSO, Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van
12 tot 20 jaar.

De organisatie

voor het VSO is dat Ingrid Dispa. De directeur en de afdelingsleiders vormen tezamen
het Managementteam (MT). Daarnaast is er
een beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en een stafmedewerker personeel en
financiën.
Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we
met drie vakspecialisten. Zij zijn gespecialiseerd op de leergebieden taal, rekenen en

Het college van bestuur van de school
wordt gevormd door één natuurlijk persoon
(ad interim), Bernard Olgers. De dagelijkse
leiding is in handen van de directeur, Trix
Stöve. Zij werken nauw samen in de sturing van de school. De afdelingen worden
aangestuurd door de afdelingsleiders. Voor
het SO is dat Jasmijn Sijmons-ter Beek en
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sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag.
In zowel het SO als in het VSO is een Intern
Begeleider werkzaam. Zij zijn voor collega’s
en ouders het aanspreekpunt ten aanzien
van de leerontwikkeling van de leerlingen.
De teams worden ondersteund door een
aantal specialisten. U kunt hierbij denken
aan de orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeute en de schoolmaatschappelijk
deskundige.
Sport en beweging, muziek en drama worden zowel in SO als VSO geboden en vallen
eveneens onder de aansturing van de afdelingsleiders. De begeleider stage en uitstroom valt onder de afdelingsleider VSO.
Ter ondersteuning voor de hele school zijn
een secretariaatsmedewerker, een medewerker personeel en financiën, een conciërge en assistent conciërge en een ICT-manager werkzaam.

SO-afdeling (speciaal onderwijs)
De opbouw van het onderwijs in het SO
Onderbouw
In de onderbouwgroepen van het SO ligt de
nadruk op het spelend leren. In alle groepen zijn rijk gevulde hoeken met spel- en
ontwikkelingsmateriaal. We werken vanuit
een thema, volgens de methode BAS. Met
behulp van deze methode werken we in de
hoeken aan alle ontwikkelingsgebieden van
het jonge kind. Door het spel wordt de ontwikkeling op de verschillende gebieden (sociaal, emotioneel, taal, cognitief, motorisch,
zintuiglijk, zelfbewustzijn) gestimuleerd. De
eigen invloed en controle die de kinderen
in het spel ervaren, hebben een gunstige
invloed op hun durf en zelfvertrouwen en
17
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van letter- en klankgebaren en we besteden
veel aandacht aan de vorm van de letters.
Hiervoor gebruiken we veel visuele en auditieve ondersteuning. Ook in de midden en
bovenbouw wordt voornamelijk gewerkt
met de methode Lezen moet je doen.

dit werkt door in de mogelijkheden om zich
verder te ontwikkelen op alle gebieden.
Voor schriftelijke taal en schrijven werken
we met de methode Lezen moet je doen.
Deze methode leert het lezen aan door te
starten met het aanleren van woorden,
ondersteund door picto’s. Dat noemen we
‘pictolezen’. Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode Rekenboog. Hierin
worden alle rekenonderdelen aangeboden
met behulp van concreet materiaal. Ook
komt rekenen spelenderwijs in alle hoeken
terug.

Voor het rekenonderwijs werken we volgens het ijsbergmodel. Daar bedoelen we
mee dat het maken van sommen en dergelijke maar het topje van de ijsberg is.

In de midden- en bovenbouw gebruiken we
vooral de methode Rekenboog. In de bovenbouw gebruiken we daarnaast ook de
methodes Maatwerk en Klokkijken met de
hardloper en de prullenbak.
In de midden- en bovenbouw is elke klas
ingericht met een reken- en taalhoek. Hiermee willen we voor de leerlingen een uitdagende en rijke leeromgeving inrichten
waarbij ze ook op andere momenten dan
de taal- en rekenlessen uitgedaagd worden
om te leren.

kenonderwijs in niveaugroepen gegeven
aan leerlingen uit verschillende klassen.
We delen de niveaugroepen in op basis van
het leerlingvolgsysteem (LVS) en de toetsgegevens. Zo kunnen we de verschillende
niveaus een beter gedifferentieerd aanbod
doen en hopen we op nog meer leerrendement.
In de niveaugroepen kunnen we heel gericht instructie geven. Als een niveau bereikt is, gaat de leerling verder. Door deze
resultaten vast te leggen in het LVS, zorgen

Groepsdoorbrekend werken
Op het gebied van rekenen en taal werken
we groepsdoorbrekend. Vijf keer per week
wordt gedurende drie kwartier taal- en re-

wij ervoor dat ieder kind op zijn of haar niveau blijft werken. Daarnaast zijn er vaste
toetsmomenten. Door op deze manier te
werken blijven we de leerlingen uitdagen;

Zaken als begripsvorming en betekenisverlening zijn veel belangrijker. Daar werken
we aan door het bieden van concrete, informele situaties waarin de leerlingen leren
betekenis te verlenen aan getallen en leren
te handelen. Ook leren ze te werken met
modellen die gebruikt worden om veelvoorkomende situaties of problemen op een
‘modelmatige wijze’ op te lossen. Deze manier van werken zorgt er uiteindelijk voor
dat leerlingen van rekenen met concreet
materiaal kunnen gaan rekenen op papier
en sommen maken.

Midden- en bovenbouw
In onze midden- en bovenbouw ligt het accent op het zelfstandig werken, schriftelijke
taal en rekenen. En er is natuurlijk veel aandacht voor leren leren, leren taken uitvoeren en leren functioneren in sociale situaties.
We investeren veel tijd in technisch lezen in
niveaugroepjes. Bij het aanbieden van nieuwe letters en woorden maken we gebruik
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lingen sneller de boodschap begrijpen. De
leerlingen krijgen zo de taal op twee manieren aangeboden (auditief en visueel). De
gebaren vervangen de gesproken taal niet.
Gebaren hebben een positief effect op het
taalbegrip en de taalproductie (woordenschat en zinsontwikkeling).

ze kunnen immers verder. Leerlingen die
meer herhaling en oefening nodig hebben,
kunnen dit krijgen in de eigen klas.
Buitenspelen
Tijdens de pauze spelen de leerlingen buiten. Het is belangrijk voor onze leerlingen
om te kunnen bewegen en ontspannen. De
leerlingen zijn daarna weer beter in staat
een inspanning te leveren tijdens de lessen.
Het buitenspelen doet ook een beroep op
de sociale vaardigheden van leerlingen. Ze
leren te wachten op hun beurt, samen te
delen en om te gaan met conflicten. Daarnaast worden ze op motorisch gebied uitgedaagd. Het recent vernieuwde schoolplein
levert daar zeker een bijdrage aan.
Totale communicatie en structuur
Om tot leren te komen is elke vorm van
communicatie belangrijk.
In het SO werken we vanuit de principes
van Totale Communicatie (TC). TC is een
basishouding waarbij verbale taal zoveel
mogelijk ondersteund wordt door andere
communicatiemiddelen zoals foto’s, picto’s,
geschreven taal en gebaren. De middelen
sluiten aan bij het niveau en de mogelijkheden van het kind.

Onze logopedisten geven naast de individuele behandelingen ook groepslogopedie in
de onder- en middenbouwgroepen. Zij werken ook thematisch. Tijdens de wekelijkse
lessen groepslogopedie in de klassen leren
de leerlingen nieuwe gebaren, die ze in hun
dagelijkse communicatie kunnen inzetten.
Leerlingen kunnen een sterke behoefte
hebben aan structuur, verduidelijking en
voorspelbaarheid.
In elke groep hangt een pictobord met daarop de picto’s van de activiteiten van de dag
en de dagen van de week. In de bovenbouw
worden de maanden, de seizoenen en het
weer ook aangegeven op het pictobord. Er
wordt bij elk kind individueel gekeken of hij
baat heeft bij individuele picto’s.
Daarnaast worden er op individueel niveau
aanpassingen gedaan op sensomotorisch
gebied. Bijvoorbeeld, als er sprake is van
overprikkeling, kan gebruik gemaakt wor-

Leerlingen hebben vaak moeite met het begrijpen en verwerken van gesproken taal.
Gebaren helpen om de spreektaal te ondersteunen en te begrijpen. Door in gebaren te
praten, gaat het spreektempo automatisch
omlaag, waardoor de leerlingen het beter
begrijpen. Gebaren worden naast de gesproken taal ingezet, passend bij de groep
en het ontwikkelingsniveau. Door gebaren
in te zetten wordt de nadruk gelegd op de
belangrijkste woorden, waardoor de leer20

den van middelen om te dempen en als er
sprake is van onderprikkeling (lage alertheid), middelen en activiteiten om te stimuleren.

nodig heeft. In het VSO is een aantal vakleerkrachten werkzaam, die de praktijkvakken en interne werkervaringsprojecten
(WEP) aanbieden. De cognitieve vaardighe-

Het gebouw waar de SO-afdeling in is gehuisvest is in het schooljaar 2017-2018
prachtig gerenoveerd. In het schooljaar
2018-2019 zijn de schoolpleinen van SO en
VSO volledig opnieuw ingericht, waardoor
er nu veel meer en beter passende speelmogelijkheden zijn voor de leerlingen.

den die de leerlingen hebben geleerd, worden in het VSO functioneel ingezet bij het
leren van praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld, geld-rekenen wordt geoefend bij het
afrekenen in de winkel.
In het VSO is voor iedere leerling een eigen
kluisje beschikbaar.

VSO-afdeling (voortgezet speciaal onderwijs)

Onder- en middenbouw
In de onderbouw (12-14 jaar) ligt de nadruk
op het leren van vakspecifieke basisvaardigheden door het bieden van praktijkvakken.
In de middenbouw (14-16 jaar) wordt het
werken in de praktijk verder uitgebouwd
door praktijkvakken aan te bieden in de
vorm van een werkervaringsproject (WEP).
Een voorbeeld van een WEP is het werken
in de Kantine, waar de leerlingen vaardigheden leren gericht op het werken in de horeca. In het WEP wordt de leerling voorbereid
op de stage. De leerlingen worden getraind

De opbouw van het onderwijs in het VSO
De leeftijd van de leerlingen in het VSO
loopt uiteen van twaalf tot twintig jaar.
De VSO afdeling bestaat uit 3 bouwen, de
onder-, midden- en bovenbouw. Het onderwijs in het VSO is gericht op de uitstroombestemming. Er wordt, naast het cognitieve
lesaanbod, gewerkt aan de praktische en
sociale vaardigheden en ook aan de werknemersvaardigheden die de leerling later
21
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om kennis en (werknemers)vaardigheden
toe te passen in verschillende praktijksituaties.

richt zich op de sociale en emotionele ontwikkeling, zelfbeeld en sociaal gedrag.

Toeleiding naar arbeid of dagbesteding
Tegen de tijd dat de leerling gaat stagelopen onderzoekt de begeleider stage en uitstroom de mogelijkheden en wensen van
de leerling op het gebied van arbeid of dagbesteding. In nauwe samenwerking met de
leerling, de ouders en de leerkracht, wordt
op basis van het ontwikkelingsperspectief
en de belangstelling van de leerling, een
keuze gemaakt waar en wanneer de leerling stage gaat lopen. Het stagetraject dat
de leerlingen krijgen aangeboden sluit aan
op de ervaringen die uit de WEP-trajecten
naar voren zijn gekomen, passend bij de
mogelijkheden en talenten van de leerling.
De meeste leerlingen hebben behoefte aan
een beschermde stageplaats. Een enkeling
kan een stage in een regulier bedrijf aan.

Maatschappelijke en sociale redzaamheid
loopt als een rode draad door alle onderdelen van het onderwijsprogramma. Hier
wordt specifiek aandacht aan besteed in
vakken als verkeersles, zelfstandig reizen,
sociale vaardigheden, burgerschap en relationele en seksuele vorming (ReSeVo).

Bovenbouw
In de bovenbouw (16-20 jaar) gaan de leerlingen stage lopen. In de leeftijd van 18-20

De ervaring leert dat leerlingen in leerroute 1 en 2 de leerstof beter opnemen door
middel van de leerstrategieën ‘beleven en
ervaren’. Zij leren vooral door ‘doen’. Hier is
het leerstofaanbod en de manier van werken op afgestemd. Praktische en cognitieve
vaardigheden worden gecombineerd aangeboden. Door middel van observatie kan
de leerkracht aansluiten bij het niveau van
de leerlingen en door het bieden van een
rijke en stimulerende leeromgeving, worden de leerlingen uitgedaagd tot leren.

jaar worden verdiepingsjaren geboden,
waarin de leerling lesaanbod krijgt gericht
op wat er nog nodig is om zo zelfstandig
mogelijk te kunnen functioneren in de verwachte uitstroombestemming.
Naast de voorbereiding op dagbesteding
of werk richten we ons ook op de aspecten
wonen en vrije tijd.

Groepsgrootte
De groepsgrootte in het VSO varieert. De
groepen voor leerlingen met ontwikkelingsperspectief (OP) 1 en 2 zijn over het algemeen iets kleiner en worden, afhankelijk
van samenstelling en voorkomende problematiek, voor een deel ondersteund door
een assistent.
Naarmate de leerlingen ouder worden,
loopt de groepsgrootte op van 12-14 leerlingen in de onderbouw, naar 15-17 leerlingen in de middenbouw tot ca 18 leerlingen
in de bovenbouw. Doordat de leerlingen
deelnemen aan praktijklessen en WEP en
vanaf eind middenbouw stage gaan lopen,
kunnen de basisgroepen in de midden- en
bovenbouw wat groter zijn.

Het onderwijs
Al in een vroeg stadium wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een
positief en realistisch zelfbeeld en het leren
omgaan met de eigen beperking. We spreken met de leerlingen over hun mogelijkheden én over hun beperkingen. Hier wordt
de directe omgeving van de leerling nauw
bij betrokken.
De VSO leerlijnen ‘Mens en maatschappij’,
‘Voorbereiding op dagbesteding en arbeid’
en ‘Leergebied Overstijgend’, vormen hierbij de belangrijkste leidraad voor het aanbod. De leerlijn ‘Leergebied overstijgend’
22

Stage en uitstroom
Begeleider stage en uitstroom
De begeleider stage en uitstroom begeleidt de leerling naar arbeid of dagbesteding. Zij is de spil in het stage-proces en is
de contactpersoon voor alle betrokkenen.
Zij onderhoudt een uitgebreid netwerk aan
stage- en uitstroommogelijkheden. Vanuit
haar kennis over de stageplekken en uitstroommogelijkheden, kan zij de leerling
en de ouders hierover informeren en adviseren. Ook kan zij (in samenwerking met de
schoolmaatschappelijk deskundige) adviseren over het aanvragen van de benodigde
indicaties. De begeleider stage en uitstroom
werkt nauw samen met de leerkracht van
de leerling, de ouders en de stagebegeleider van de werkplek.

Ter voorbereiding op de stage, brengt de
begeleider stage en uitstroom samen met
de leerling en ouders een oriëntatiebezoek
aan een mogelijke stageplek.
In de eerste stageperiode loopt de leerling
één dag per week stage. Na acht weken
volgt een tussenevaluatie waar de leerling
en indien mogelijk de ouders, bij aanwezig
zijn. Blijkt na deze eerste periode dat het
goed gaat en ziet de instelling of het bedrijf
verdere mogelijkheden, dan loopt de stage
door. Het aantal stagedagen in de daaropvolgende stages loopt op tot maximaal 3
dagen per week.

Nadat een leerling de school verlaten heeft,
verzorgt de begeleider stage en uitstroom
nog twee jaar nazorg. Dit houdt in dat zij
één keer per jaar contact opneemt met de
leerling en/of de ouders én de uitstroomplek om te informeren hoe het met de oudleerling gaat.

De externe stages hebben als doel dat de
leerling ervaring op kan doen op verschillende uitstroomplekken. De leerling leert
allerlei vaardigheden die straks in het werkproces nodig zijn. Daarnaast ontdekt de
leerling waar zijn of haar sterke kanten liggen en wat mogelijk een goede keuze zou
23
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ook betrokken bij het vinden van een passende plek voor dagbesteding of werk.

zijn om naartoe uit te stromen. De stage
zal zich steeds meer gaan toespitsen op de
uiteindelijke uitstroomplek. Dit wordt ondersteund door de verdiepingsjaren die in
de leeftijd van 18-20 jaar op school worden
geboden. De leerling krijgt lesaanbod gericht op wat er nog nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op de
verwachte uitstroombestemming.
Onze ervaring is dat de meest gunstige leeftijd voor dit proces tussen 18 en 20 jaar
ligt. In deze leeftijdsfase zetten de leerlingen grote stappen op het gebied van werkvaardigheden, zoals het dragen van verantwoordelijkheid voor hun taak, plannen en
organiseren van hun werk en het zelf leren
kijken of een opdracht goed is afgerond.

Toeleiding naar vervolgonderwijs
Naast de uitstroom naar dagbesteding of
werk, komt het soms voor dat een leerling
kan uitstromen naar een vorm van vervolgonderwijs. Op jongere leeftijd, tot ongeveer
14 jaar, kunnen leerlingen doorstromen
naar het Praktijkonderwijs.
Voor de wat oudere leerlingen, vanaf 17
jaar, bestaat de mogelijkheid om uit te stromen naar een Entree-opleiding bij een ROC
(MBO niveau 1).
Indien dit aan de orde is voor een leerling,
wordt dit begeleid door de Intern Begeleider. Zij werkt hierin nauw samen met de
leerkracht en de orthopedagoog.

Elke leerling die stage loopt krijgt ook een
stagebegeleider toegewezen vanuit de instelling of het bedrijf waar stage gelopen
wordt.
De leerlingen werken tijdens hun externe
stage aan doelen die beschreven staan op
taakkaarten. De taakkaarten worden in de
stagemap gedaan zodat de leerling en de
begeleider op de stageplek weten aan welke doelen gewerkt moet worden. De leerkracht zorgt, samen met de leerling, voor
het bijhouden van de stagemap. Door middel van de stagemap wordt gecommuniceerd tussen school, stageplaats en ouders.
De vorderingen en de ontwikkeling van de
leerling op de stageplek worden verwerkt
in het ‘Overgangsdocument’ in het volgsysteem Logos/Edumaps.
Sinds de invoering van Participatiewet in
2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor
het realiseren van passend werk of dagbesteding voor leerlingen die van het speciaal
onderwijs komen. De gemeenten zijn dan

Team van specialisten

lende rol spelen in de contacten met de gemeente.
De schoolmaatschappelijk deskundige is
daarnaast ook onze aandachtsfunctionaris
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ook de schoolmaatschappelijk deskundige
maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding.

Leerkrachten, vakleerkrachten, klassenassistenten, specialisten en afdelingsleiders
werken nauw samen om de juiste ondersteuning te bieden en zo goed mogelijk te
zorgen voor een ononderbroken schoolloopbaan voor iedere leerling.
Hierin werken we nauw samen met Kinderfysiotherapie Annelieke Voorboom,
Logopedie op Maat, Kinderergotherapie
Almere|Gooi en Vecht, de jeugdarts en
jeugdverpleegkundige vanuit Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (JJGV).

Intern Begeleider
Zowel aan het SO als het VSO is een Intern begeleider (IB-er) verbonden. De IB-er
draagt, in nauwe samenwerking met de afdelingsleider, zorg voor de onderwijskundige ondersteuning van de klassenteams.
Daarnaast kan zij mede adviseren over incidentele vraagstukken die leven in de groepen, zoals bijvoorbeeld de groepsdynamiek
of problematiek rond een individuele leerling.
De IB-ers maken deel uit van de Commissie
van Begeleiding.

Orthopedagogen
Zowel aan de afdeling van het SO als aan
de afdeling van het VSO van de Mozarthof
is een orthopedagoog verbonden. Een belangrijk deel van hun taak is het adviseren
van de leerkracht over de groepsaanpak en
over leerlingen met een specifieke hulpvraag. Ook hebben zij een belangrijk aandeel in het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. De orthopedagogen maken
deel uit van de Commissie van Begeleiding.

Logopedie
De logopedie op de Mozarthof wordt verzorgd door logopedisten van ‘Logopedie op
Maat’. Logopedie op Maat is een gespecialiseerde logopediepraktijk voor kinderen met
een beperking.
Ouders kunnen zelf aangeven dat zij een
logopedische behandeling willen voor hun
kind. Dit kan ook in gang worden gezet op
aanraden vanuit school. De logopedisten
beoordelen of behandeling zinvol is.

Schoolmaatschappelijk deskundige
De schoolmaatschappelijk deskundige
(SMD) zorgt, samen met de leerkracht, voor
een brug tussen school en thuis. Zij heeft
een signalerende rol en geeft advies en informatie aan leerkrachten, leerlingen en
hun ouders. Ook heeft zij kennis van de sociale kaart en diverse regelingen en zij kan
ouders duidelijkheid geven over op welke
voorzieningen de leerling recht heeft en
hoe uitkeringen en toeslagen aangevraagd
moeten worden. Als u thuis behoefte heeft
aan extra ondersteuning dan kan zij met u
meedenken welke vorm van zorg het beste
past bij uw situatie. Zij kan een bemidde24

Financiering van individuele behandelingen verloopt via de zorgverzekering. Het is
afhankelijk van de zorgpolis of deze behandelingen volledig vergoed worden of dat er
een eigen bijdrage moet worden betaald
door de ouders. Logopedie op Maat weet
25
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zelfstandig mogelijk te functioneren in hun
dagelijkse leven. Naast de individuele behandeling die kan worden geboden zijn enkele uren beschikbaar voor de school om de
deskundigheid te bevorderen en te adviseren m.b.t. incidentele vragen, bijvoorbeeld
over zithouding en schrijven. Ook kan zij adviseren over prikkelverwerking en alertheid.
Meer informatie kunt u vinden op
www.kinderergotherapiealmere.nl

ouders hierover te informeren.
Als ouders akkoord zijn kan een afspraak
worden gemaakt voor een intake en nader
onderzoek en wordt er een behandelplan
opgesteld. Na een half jaar behandelen
wordt er geëvalueerd. Meer informatie
kunt u vinden op www.logopedieopmaat.nl

Fysiotherapie
Er is de mogelijkheid om in school fysiotherapie te krijgen. Kinderfysiotherapie
wordt bekostigd vanuit de ziektekostenverzekering. Meer informatie kunt u vinden op
www.kinderfysiotherapiemaarn.nl of u kunt
mailen naar a.voorboom@mozarthof.nl.
Speltherapie orthopedagogische muziekbeoefening
Soms treedt stagnatie op in de ontwikkeling
van een kind. Dat kan zijn in de sociale en
emotionele ontwikkeling als ook in de cognitieve of sensomotorische ontwikkeling.

Taalverwerving en communicatie zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Daarom hebben de logopedisten,
naast het bieden van individuele logopedie,
ook een rol in de school om te ondersteunen bij het maken van een op communicatie gerichte leeromgeving en zij hebben een
adviesfunctie naar de groepsleerkrachten.
De logopedisten verzorgen in het SO een
aantal groepslessen. Deze lessen zijn onder
meer gericht op het leren van nieuwe gebaren en er worden oefeningen gedaan voor
taalproductie en taalbegrip.

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om
een kind te bereiken en een gestagneerde
ontwikkeling weer op gang te brengen; spel
is de taal van het kind en kan spelenderwijs
een oplossing bieden. Het spel geeft het
kind de gelegenheid om te ontspannen,
gedachten, gevoelens en wensen te uiten,
ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De
speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen,
waardoor het kind emotioneel en cognitief
nieuwe inzichten kan verwerven.

Ergotherapie
De ergotherapie op de Mozarthof wordt
verzorgd
door
Kinderergotherapie
Almere|Gooi en Vecht.
Om ergotherapie te starten is verwijzing
van de huisarts nodig.
De ergotherapeute helpt de leerlingen zo

Orthopedagogische muziekbeoefening richt
26

zich op het stimuleren van de sociale, cognitieve en sensomotorische ontwikkeling van
kinderen. Orthopedagogische muziekbeoefening wordt ingezet als middel om aan
(ortho)pedagogische doelen te werken, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van het
zelfvertrouwen, het nemen van initiatieven
of het stimuleren van de grove of fijne motoriek of de mondmotoriek.

koor. De leerlingen leren zingen en bewegen op muziek en maken kennis met muziek uit verschillende culturen. De vakleerkracht muziek biedt ook orthopedagogische
muziekbeoefening.

Speltherapie en orthopedagogische muziekbeoefening zijn onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de Mozarthof.
Als we denken dat speltherapie of orthopedagogische muziekbeoefening een antwoord kan zijn op de ondersteuningsvraag
van de leerling, dan dit wordt besproken in
klein CvB en met de speltherapeute of de
vakleerkracht muziek/OMB. Indien dit het
geval is kan speltherapie of OMB aangeboden worden. Ouders worden betrokken bij
het traject.
Bewegingsonderwijs
De groepen in het SO in de school hebben
één keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De andere lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd
door de eigen groepsleerkracht. In het VSO
worden alle gymlessen gegeven door een
vakleerkracht. Ook binnen dit leergebied
wordt gewerkt met leerlijnen.

Drama
Ook het vak dramatische vorming wordt
door een vakleerkracht geboden. In het SO
en de onderbouw van het VSO wordt dit
klassikaal aangeboden. In de midden- en
bovenbouw van het VSO wordt het facultatief en in samengestelde niveaugroepen
geboden. In het vak dramatische vorming
leren de leerlingen naar elkaar te kijken en
te luisteren. Er wordt gewerkt aan het vergroten van het waarnemingsvermogen, de
bewegingsvrijheid, de spreekvaardigheid,

Muziek
Muzieklessen worden in het SO en de onderbouw van het VSO klassikaal aangeboden door een vakleerkracht. Daarnaast
worden in de midden- en bovenbouw van
het VSO lessen geboden in wisselende samenstellingen, variërend van keyboardles
tot spelen in een band of zingen in een
27
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uitgenodigd voor een uitgebreid, sociaalmedisch gezondheidsonderzoek bij de
jeugdarts. Er wordt gekeken naar de groei,
de ontwikkeling en de gezondheid. In de
daaropvolgende jaren vindt elke drie jaar
een gezondheidsonderzoek plaats. Naar
aanleiding van problemen of vragen van ouders kan extra onderzoek plaatsvinden.
De jeugdarts maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding van de Mozarthof.
Medische problemen van de leerlingen, die
wellicht van invloed zijn op de leerontwikkeling, worden tijdens dit overleg met de
jeugdarts besproken. Wanneer daar aanleiding voor is, kan de jeugdarts de leerling en
zijn of haar ouders oproepen voor een extra
gesprek. Momenteel is nog geen nieuwe
jeugdarts aan de Mozarthof toegewezen.
Daarnaast werken we samen met de jeugdverpleegkundige, mevr. Sifra Blanken.
Bij de jeugdverpleegkundige kunt u terecht
met vragen of zorgen over onder andere de
groei, het gewicht, voeding, sport en beweging, slapen, seksualiteit en bedplassen.

de fantasie, het voorstellingsvermogen en
het expressievermogen. De vakleerkracht
drama biedt ook speltherapie.
Interne Cultuur Coördinatoren
De vakleerkrachten muziek en drama
zijn ook Intern Cultuur Coördinatoren op
school. Zij zijn verantwoordelijk voor het
cultuurbeleid. Elk schooljaar wordt een cultureel jaarthema aangeboden, zoals Beeldende kunst, Literair, Audiovisueel, Dans en
Nieuwe media. Op twee momenten in het
schooljaar zal hier in projectvorm aandacht
aan besteed worden. Het culturele jaarthema wordt op passende wijze afgesloten.
Het ene jaar is dat een mooi eindfeest en
dan weer eens een musical.
Het schooljaar 2018-2019 stond in het teken van het jaarthema Beeldende kunst.
Binnen dit thema is gekozen voor werken
met afval en producten uit de natuur. De
leerlingen hebben de mooiste kunstwerken
gemaakt van allerlei afvalproducten die ze
van thuis hebben meegenomen.
In het schooljaar 2019-2020 staat het culturele aanbod in het teken van het jaarthema
Audiovisueel.

Deskundigheidsbevordering

derwijskundige ontwikkelingen. In het scholingsbeleid wordt zowel gekeken naar de
individuele ontwikkeling van medewerkers
als naar de teamontwikkeling. De deskundigheidsbevordering staat altijd in relatie
tot de ontwikkeling van de school.
U kunt in de jaarkalender op de website lezen op welke dagen uw kind vrij heeft i.v.m.
studiedagen van het personeel.

Onze missie is het, dat onze leerlingen, aan
het eind van hun schoolloopbaan, zo zelfstandig mogelijk in het leven staan en met
vertrouwen in hun eigen vaardigheden en
talenten kunnen uitvliegen naar de voor hen
best passende uitstroombestemming binnen vervolgopleiding, dagbesteding of (beschut) werk.

Contactgegevens Jeugd en Gezin Gooi en
Vechtstreek:
T 035 6926350
E servicebureau4-18@jggv.nl
I www.jggv.nl

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige
Elke leerling wordt bij inschrijving op school

Jeugdarts:
vacature
Jeugdverpleegkundige:
Sifra Blanken
T 035 6926350
M 06 52578156
Ook bereikbaar via WhatsApp!
E s.blanken@jggv.nl
Werkdagen: ma, di, do
28

Kwaliteitsbeleid

Dat willen wij graag waarmaken door de
ontwikkeling van de leerlingen optimaal te
stimuleren en een leerstofaanbod te doen
dat past bij de verschillende groepen leerlingen die wij onderwijs bieden op onze
school. Dit vraagt om specifieke kennis en
deskundigheid van leerkrachten. De Mozarthof vraagt van de teamleden dat zij hun
expertise (kennis en kundigheid) willen vergroten m.b.t. de (doel)groep en dat zij op
de hoogte zijn en blijven van de recente on-

Onze instrumenten en werkwijze om de
kwaliteit van de school borgen en steeds
verder te ontwikkelen is gericht op het beantwoorden van de volgende vijf vragen:
• Doen wij de goede dingen?
• Doen wij de dingen goed?
• Hoe weten wij dat? Hoe meten wij dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doen wij met die kennis en informatie?
29
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systematiek (o.a. meerjaren formatieplan)
6. Kwaliteitsbeleid (w.o. documentenbeheer)

Het cyclische proces, PDSA
Het cyclisch werken en denken vormt de
basis van alle processen binnen de school.
Op alle niveaus en in alle geledingen wordt
gewerkt volgens de methodische cyclus
Plan-Do-Study-Act.
De oorspronkelijke PDCA-cyclus (Deming;
1900-1993) is geëvolueerd naar PDSA,
waarbij de S staat voor STUDY. Hiermee
wordt meer benadrukt dat we niet alleen
kijken óf we onze doelen behaald hebben
(Check), maar dat we de resultaten bestuderen en op zoek gaan naar oorzaken als de
resultaten afwijken van wat we daarbij voor
ogen hadden. Op basis daarvan worden
verbeterdoelen en acties of interventies bepaald. Pas wanneer op basis van de analyse
en na uitvoering van mogelijke of passende
interventies blijkt dat dit passend is, worden doelen bijgesteld.

Werken aan continue verbetering
moet je doen!

onderzoek naar de kwaliteit van de school
op aspecten die samenhangen met het
onderwijsproces, de opbrengsten die de
school realiseert en het kwaliteitsbeleid.
De uitkomst van het onderzoek is dat de
Mozarthof voldoet aan de basiskwaliteit.
Dat houdt in dat het onderwijs dat op de
Mozarthof wordt geboden van voldoende
kwaliteit is. Dat geldt zowel voor de SO afdeling als voor de VSO afdeling.
Wilt u meer weten over de werkwijze van
de inspectie en het Onderzoekskader, dan
kunt u hiervoor naar de website van de inspectie gaan, www.onderwijsinspectie.nl

• SO ontwikkeling: o.a. borging van het beleid op het gebied van rekenen, mondelinge en schriftelijke taal, themagericht
onderwijs, lesaanbod aan zeer jonge kinderen
• VSO ontwikkeling: o.a. de doorgaande
lijn in het branchegerichte aanbod, werkvaardigheden, praktijkvakken, WEP en
stage
• het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen
• doorontwikkeling werken met Logos/
Edumaps
• beschrijving aanbod, werkwijze en aanpak in leerroute 1 en 2
• lesaanbod sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap
• pedagogisch didactisch klimaat en sociale
veiligheid
• veiligheidsbeleid en incidentenregistratie
• de verdere uitwerking en invoering van
het kwaliteitszorgsysteem
• doorontwikkeling Opbrengstgericht Werken
• ontwikkelen ‘brede school’
• invoering Schoolmonitor
• invoering van ‘de gezonde school’
• schoolplan 2018-2022

Tevredenheidsonderzoeken onder personeel, leerlingen en ouders, audits, zelfevaluatie, klassenobservaties en de gesprekkencyclus voor het personeel, maken deel uit
van de instrumenten om aan de verbetering
van kwaliteit te werken.

In al onze processen is de PDSA-cyclus herkenbaar. Dat geldt ook voor ons kwaliteitsbeleid. De systemen om de kwaliteit te
borgen en te verbeteren zijn systematisch,
planmatig en in onderlinge samenhang opgezet.Zo werkt de Mozarthof cyclisch en opbrengstgericht op alle beleidsterreinen:

Het kwaliteitsbeleid is verbonden met de
planningscyclus van de school: het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids, het ondersteuningsplan en andere beleidsplannen en
-documenten. De beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit houdt zich bezig met de
uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de
Mozarthof.

1. Onze onderwijskundige processen en de
ondersteuningsstructuur
2. De leeropbrengsten (op leerling- en
groepsniveau en op afdelings- en schoolniveau.)
3. De ontwikkeling van de school (Schoolplan en jaarplancyclus)
4. Deskundigheidsbevordering (gesprekkencyclus en scholingsbeleid)
5. Financieel beleid: Meerjaren begrotings-

Werkpunten voor het komende schooljaar
In het schooljaar 2019-2020 worden de ontwikkelpunten uit het vorige schooljaar verder ontwikkeld en geborgd. En er zijn een
aantal nieuwe ontwikkelpunten.
De focus zal liggen op de onderstaande
doelstellingen:
• Didactisch handelen: Klassenteams hebben kennis en inzicht verworven over de
laatste ontwikkelingen met betrekking
tot het didactisch handelen. Dit gaat in
het bijzonder over het zichtbaar maken

U kunt meer lezen over ons kwaliteitsbeleid
in het Handboek Kwaliteit dat als bijlage bij
het schoolplan te vinden is op onze website.
Kwaliteitsonderzoek
In mei en juni 2019 heeft de Inspectie van
het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de Mozarthof. De inspectie doet
30

Werkpunten van het afgelopen schooljaar
Het afgelopen schooljaar is gewerkt aan de
volgende speerpunten:
31
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•

•

•

•

•

•

• Certificeren: Aan het einde van het
schooljaar 2019-2020 is een keuze gemaakt voor een vorm van certificeren,
een plan van aanpak voor de invoering
daarvan in het VSO is einde schooljaar
gereed.
• Onderwijsaanbod voor leerroute 1 en 2:
Aan het einde van het schooljaar 20192020 is het aanbod en de werkwijze en
aanpak van het onderwijs aan leerlingen
in leerroute 1 en 2 volledig uitgewerkt en
operationeel.
• Brede school: Aan het einde van het
schooljaar 2019-2020 heeft de Mozarthof
de mogelijkheden onderzocht voor de
uitbreiding van het aanbod met: vroegschools aanbod (voor peuters), een leven
lang leren (na schoolverlaten), voor- en
naschoolse opvang (voor en na schooltijd)

van leerdoelen en leertaken in de klas en
het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen. Aan het einde van het schooljaar
2019-2020 voeren de leerkrachten het
didactische proces uit volgens het Didactische Instructie Model.
Groepsdoorbrekend werken in het VSO:
Aan het einde van het schooljaar 20192020 is in het VSO het groepsdoorbrekend werken voor de vakken rekenen en
schriftelijke taal ingevoerd.
Nieuwkomers: Aan het einde van het
schooljaar 2019-2020 is een aanpak beschreven van het onderwijs aan nieuwkomers, zodat hier in het schooljaar 20202021 mee gestart kan worden. Dit richt
zich vooralsnog op aanbod in het VSO. De
Mozarthof werkt hiertoe samen met de
Internationale Schakelklas.
Edumaps: Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 is Edumaps volledig operationeel. De klassenteams beschikken
over de kennis en vaardigheden om hiermee te werken.
Landelijk doelgroepenmodel: Aan het
einde van het schooljaar 2019-2020 zijn
de voorbereidingen getroffen voor de
invoering van het Landelijk doelgroepenmodel in het schooljaar 2020-2021.
Cito SEO: Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 is Cito SEO volledig operationeel. De klassenteams beschikken over
de kennis en vaardigheden om hiermee
te werken.
Peuter- en kleuteronderwijs: In het SO is
het aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd op peuter- en kleuter
niveau uitgewerkt. Tevens is een keuze
gemaakt voor een leerlingvolgsysteem
voor het onderwijs aan deze leerlingen
en voor zover mogelijk al ingevoerd.

Deze punten worden uitgewerkt in het jaarplan voor 2019-2020 in Schoolmonitor.
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dat wij op school gebruiken; u kunt hier
meer over lezen in het hoofdstuk ‘Volgen
van de ontwikkeling van de leerling).

Over ons onderwijs

De ontwikkeling van de
leerling

SO
Het ontwikkelingsperspectief (OP) in het SO
is een inschatting van hoe een leerling zich
zal hebben ontwikkeld aan het eind van het
SO. Het geeft de verwachting aan naar welke vorm van vervolgonderwijs de leerling
zal uitstromen. In het SO wordt het onderwijs geboden in leerroutes die toewerken
naar het ontwikkelingsperspectief van de
leerlingen.

Het ontwikkelingsperspectief (OP)
Onderwijs wordt op maat geboden. Voor
elke leerling van de Mozarthof is een ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Het
ontwikkelingsperspectief (OP) is een inschatting van het te bereiken eindniveau
van een leerling bij het verlaten van de
school. Om dit te bereiken doorlopen de
leerlingen een daarbij passende leerroute.

OP 1, SO leerroute 1 → VSO Leerroute 1
OP 2, SO leerroute 2 → VSO Leerroute 2
OP 3, SO leerroute 3 → VSO Leerroute 3
OP 4, SO leerroute 4 → VSO Leerroute 4
OP 5, SO leerroute 4 met verdiept onderwijsaanbod dat aansluit bij de instroomeisen van vervolgonderwijs → Uitstroom naar
regulier (vervolg)onderwijs, waaronder SBO
en Praktijkonderwijs

Leerlingen in het SO, van wie wij de verwachting hebben dat zij kunnen doorstromen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
of Praktijkonderwijs krijgen voor de cognitieve leergebieden zoals taal en rekenen,
onderwijs dat aansluit op de instroomeisen
van het Praktijkonderwijs.
Ook in het VSO blijft de mogelijkheid bestaan om tussentijds door te stromen naar
een vorm van regulier onderwijs, zoals het
Praktijkonderwijs of een Entree-opleiding.
Het onderwijs is er dan op gericht dat de
leerling hier ook in sociaal-emotioneel opzicht goed op is voorbereid.

VSO
In het VSO geeft het ontwikkelingsperspectief de verwachting aan van het uitstroomniveau van de leerling. Het onderwijs wordt
geboden in leerroutes die toewerken naar
de uitstroombestemming van de leerling.
34

Om een goede afweging te kunnen maken
voor het ontwikkelingsperspectief, wordt
het verband gelegd tussen de verschillende
domeinen waarin de leerling zich ontwikkelt:
• verstandelijke mogelijkheden (IQ)
• didactisch functioneren
• leervaardigheden (werkhouding en taakaanpak)
• sociale vaardigheden (sociaal-emotionele
ontwikkeling)
• praktische vaardigheden (zelfredzaamheid en praktische redzaamheid)

OP 1, VSO leerroute 1 → Ervaringsgerichte
dagbesteding
OP 2, VSO leerroute 2 → Licht arbeidsmatige dagbesteding
OP 3, VSO leerroute 3 → Arbeidsmatige
dagbesteding
OP 4, VSO leerroute 4 → Arbeid via de ZML
leerlijn
OP 5, VSO leerroute 4 met verdiept onderwijsaanbod dat aansluit bij de instroomeisen van vervolgonderwijs → Uitstroom naar
regulier (vervolg)onderwijs, waaronder
Praktijkonderwijs of Entree-opleiding

Per domein wordt de ontwikkeling van de
leerling beschreven in het instroomprofiel
van het Ontwikkelingsperspectief-plan in
Logos/Edumaps. In de beschrijving komt
aan de orde hoe de leerling op de verschillende gebieden functioneert en wat
de invloed is van bevorderende of belemmerende factoren, zowel in de leerling zelf
(kindfactoren) als in de omgeving (omgevingsfactoren). Op basis hiervan kan een
inschatting worden gemaakt van het uitstroomniveau van de leerling. Voor heel
jonge kinderen is het moeilijk dit goed in
te schatten. Naarmate de leerling ouder
wordt, wordt het ontwikkelingsperspectief
steeds duidelijker. Afhankelijk van de ontwikkeling die de leerling doormaakt, kan
het ontwikkelingsperspectief nog worden
bijgesteld. Hierover onderhouden we natuurlijk nauw contact met de ouders. Het
ontwikkelingsperspectief wordt elk jaar geëvalueerd en met de ouders besproken.

Bepaling van het ontwikkelingsperspectief
Vanuit de Wet Kwaliteit (V)SO, heeft de
school de taak om, binnen zes weken na
plaatsing het ontwikkelingsperspectief voor
de leerling te bepalen.
Bij nieuwe leerlingen is de keuze voor het
ontwikkelingsperspectief gebaseerd op de
informatie die ouders geven tijdens het oriëntatiegesprek en, als dat beschikbaar is, de
informatie vanuit de school of instelling van
herkomst. Om een goed beeld te krijgen
zal ook een observatie plaatsvinden door
de orthopedagoog. De beginsituatie wordt
beschreven in het Instroomprofiel in Logos/
Edumaps (het plannings- en volginstrument
35
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doelen weg te laten. Op die manier houdt
de leerling meer tijd over om te oefenen op
doelen die wel relevant zijn. Welke doelen
dat zijn, is afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

wat de concrete leerdoelen zijn, die passen
bij de kalenderleeftijd in relatie tot de gekozen leerroute. Deze curriculumdoelen staan
ook in Logos/Edumaps.
De opbouw van de school
In het SO krijgen alle leerlingen tot 7 jaar,
ongeacht hun ontwikkelingsperspectief, lesaanbod gebaseerd op leerroute 3. Dit doen
we omdat we alle leerlingen de kans willen
geven zich optimaal te ontplooien. We halen eruit wat erin zit!
Binnen deze leerroute kan wel worden gedifferentieerd. Dit doen we door te ‘intensiveren’ of te ‘verdiepen’.

Het leerstofaanbod op de
Mozarthof

•
•
•

De leerroutes
Op de Mozarthof wordt gewerkt met leerroutes. De leerling wordt ingedeeld in een
leerroute op basis van het ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief
geeft aan welk niveau passend zal zijn bij
uitstroom van de leerling. Voor het bepalen van de leerroute wordt gekeken naar
de mogelijkheden van de leerling. Dit kan
per leergebied (bijvoorbeeld rekenen of
schriftelijke taal) verschillend zijn. Het kan
zijn dat een leerling met OP 3 leerstof voor
rekenen of taal krijgt aangeboden op het niveau van leerroute 4, als blijkt dat de leerling daar sterk in is.

•

pend lezen, schrijven en spelling
rekenen: getallen en bewerkingen, meten, tijd en geld
leren leren (SO en onderbouw VSO)
voorbereiding op dagbesteding en arbeid
(VSO)
sociale en emotionele ontwikkeling

Het curriculum van de Mozarthof is gebaseerd op de ZML-leerlijnen, die zijn ontwikkeld door het CED (Centrum voor Educatieve Diensten te Rotterdam). Een leerlijn
is een lijst van elkaar opvolgende doelen
waaraan wordt gewerkt in een bepaalde
leerroute.
Het verdiepte leerstofaanbod voor leerlingen met OP 5 is gebaseerd op de basisleerlijnen voor het primair onderwijs (PO) en
Speciaal basisonderwijs (SBO), eveneens
ontwikkeld door het CED.

Het leerstofaanbod is voor alle leerroutes
uitgewerkt in een curriculum voor de basisvakken:
• mondelinge taal
• schriftelijke taal: technisch lezen, begrij-

Met verdiepen bedoelen we dat dieper
wordt ingegaan op de leerstof. Leerlingen
die dat aankunnen krijgen extra doelen
aangeboden.
Vanaf 7 jaar tot de leeftijd van 10 à 11 jaar
krijgen de leerlingen voor wie leerroute 3
niet haalbaar blijkt, lesaanbod in leerroute
2.
Leerlingen die hoger functioneren krijgen
aanbod in leerroute 4. Leerlingen voor wie
dat mogelijk lijkt, worden voorbereid op
doorstroom naar het SBO of Praktijkonderwijs. Vanaf 10 jaar en in het VSO wordt gedifferentieerd naar passend aanbod in de
leerroutes 1, 2, 3, en 4.

Bij intensiveren kunt u denken aan extra instructietijd, extra oefening, aanpassing van
de werkvorm, werken met concreet materiaal etc. Zo proberen we het mogelijk te maken dat de leerling toch het niveau behaalt,
behorend bij de leerroute. Soms wordt
besloten om bepaalde, minder relevante

In schema ziet dat er zo uit:

In het curriculum van de Mozarthof is voor
ieder vak een logische opbouw en doorgaande lijn aangebracht. Er staat per vak in
36
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nen. De leerkracht maakt en evalueert het
groepsplan in Edumaps. Vanuit het groepsplan wordt automatisch een Leerlingplan
gemaakt, zodat de leerkracht het lesaanbod
ook op individueel niveau kan evalueren.
Daarnaast is het mogelijk om een individueel handelingsplan te maken, waarin leerling-specifieke doelen worden opgenomen.
Het behaalde niveau op de leerlijn wordt
geregistreerd in het leerlingvolgsysteem
(LVS) in Edumaps.
Het Leerlingplan en, indien aan de orde het
handelingsplan, wordt besproken met ouders.

groepsaanbod op het gebied van sociale
competentie goed af te stemmen. Ook kunnen we met de Cito-SEO een inschatting
maken van de ontwikkelingsleeftijd van de
individuele leerling. Hiermee kunnen we
gericht het gesprek aangaan met ouders,
klassenteam en soms ook de leerling zelf.
De SEO vragenlijst wordt in principe één
keer per jaar voor de gehele groep in oktober ingevuld door de leerkracht. Als er aanleiding toe is, volgt op individueel niveau
een tweede afname rond mei om eventueel
ingezette individuele interventies te kunnen
evalueren.

Leerlingondersteuning

Om de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen en het onderwijs optimaal hierop af te stemmen maken we gebruik van
een drietal instrumenten.
• Edumaps (voorheen Logos)
• Cito-LOVS
• Cito-SEO

Toetsing en registratie in Cito-LOVS
De leerlingen worden getoetst met methode-onafhankelijke toetsen (CITO toetsing
voor ZML en de digitale toetsen ‘Dagbesteding’ of ‘Arbeid’). Voor leerlingen die
functioneren op een niveau vergelijkbaar
met groep 3 in het reguliere onderwijs,
bestaat de mogelijkheid de CITO-toetsen
voor Speciale Leerlingen te gebruiken. Dit
zijn toetsen voor begrijpend lezen, spelling,
rekenen-wiskunde en woordenschat. Voor
technisch lezen wordt de AVI afgenomen.
Jaarlijks worden halverwege het schooljaar
de toetsen afgenomen. Leerlingen in de
leerroutes 4 en 5 worden twee keer per jaar
getoetst. De toetsresultaten worden geregistreerd in Cito-LOVS (Leerling- en Onderwijs
Volgsysteem).

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 plan-

Cito-SEO
De Cito-SEO is een instrument voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken de SEO om het sociaal
emotioneel functioneren van alle leerlingen
in het SO en VSO in beeld te brengen en te
volgen. De gegevens gebruiken we om het

Planning van het onderwijsaanbod
Op basis van de leerroutes van de leerling
en het daarbij behorende lesaanbod, plant
de leerkracht aan het begin van het schooljaar het groepsaanbod. Dit wordt in Logos/
Edumaps uitgewerkt in het groepsplan. Het
groepsaanbod wordt in een klas gepland in
maximaal drie niveaugroepen.
Het groepsplan wordt gemaakt voor een
heel schooljaar. In het VSO wordt voor de
praktijkvakken een groepsplan gemaakt
voor een half schooljaar. Het groepsplan
wordt vervolgens uitgewerkt in een periode- en weekplanning. Zo kan de leerkracht
goed volgen of het aanbod en het tempo
passend zijn voor de leerling. Halverwege
het schooljaar wordt het groepsplan geëvalueerd. Waar dat nodig is kan het aanbod of
het tempo worden bijgesteld.
De leerkrachten van de Mozarthof gebruiken het Directe Instructie Model om hun
lessen vorm te geven. Het directe instructie
model bestaat uit de volgende vijf fasen:
• introductie
• instructie
• inoefenen
• verwerking
• evaluatie

Volgen van de ontwikkeling
van de leerling
De Mozarthof heeft per leerroute vastgesteld welk niveau op de leerlijn een leerling
op een bepaalde leeftijd behaald moet hebben. Dit noemen we het streefniveau. De
resultaten van de leerlingen worden hiermee vergeleken. Zo kan de ontwikkeling van
de leerling goed worden gevolgd.
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De leerkracht is de spil in het onderwijs aan
een groep leerlingen. De leerkracht wordt
hierbij ondersteund door de afdelingsleider, de IB-er, de orthopedagoog en de
schoolmaatschappelijk deskundige. Als de
leerkracht een vraag heeft over de pedagogische of didactische aanpak van een leerling of de groep, dan kan de leerkracht bij
hen terecht. Indien relevant wordt hier ook
de logopediste, ergotherapeute of fysiotherapeute bij betrokken. De ondersteunende
disciplines kunnen op een enkelvoudige
vraag direct ondersteuning bieden. Als er
sprake is van een complexere situatie, dan
wordt de leerling besproken in de Commissie van Begeleiding.
Commissie van Begeleiding
De commissie van begeleiding (CvB) is zo samengesteld dat zij, vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch en medisch oogpunt
adviezen kan geven over een ondersteuningsvraag van een leerling. Vaste leden van
de CvB zijn de directeur, afdelingsleiders,
de intern begeleiders, de orthopedagogen,
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ding van leerlingen op scholen als bedoeld
in die wetten.

de schoolarts en de schoolmaatschappelijk
deskundige. Waar nodig kunnen andere
specialisten, zoals de logopedisten of ergotherapeute aan het overleg deelnemen.
De directeur is de voorzitter van de CvB. De
leerkrachten en andere betrokkenen worden geïnformeerd door de afdelingsleiders.
Er is zeven keer per schooljaar een op leerlingenondersteuning gerichte vergadering
van de CvB. Daarnaast is er wekelijks CvBoverleg per afdeling (klein CvB). Indien no-

Groepsbespreking
Drie keer per jaar vindt de groepsbespreking plaats. Bij deze bespreking zijn de leerkrachten, assistenten en de afdelingsleider
en/of IB-er aanwezig.
Het doel van dit overleg is om de groepsaanpak op de verschillende leerlijnen te bespreken.
In de tweede en derde groepsbespreking
worden de resultaten van de leerlingen besproken en wordt aan de hand daarvan wellicht de groepsaanpak aangepast.
Verder wordt gesproken over hoe de groep
als geheel functioneert, welke leerlingen
problemen ondervinden en welke hulp of
extra ondersteuning daarbij nodig is. Als
dat aan de orde is, wordt dit besproken in
de CvB.
Zorgbegeleiding Sherpa
Soms heeft een leerling tijdelijk of structureel, meer ondersteuning nodig dan de
school kan bieden.
De ondersteuningsbehoefte kan liggen op
het gebied van persoonlijke begeleiding
of er is behoefte aan extra ondersteuning
i.v.m. gedragsproblemen of psychische problemen die sommige leerlingen hebben. Of
er is behoefte aan fysieke ondersteuning

dig wordt een aparte leerlingbespreking of
een multidisciplinair overleg georganiseerd.
De Commissie van Begeleiding heeft als
wettelijke taak (Wet op de expertisecentra,
artikel 40b):
a. te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief
b. het tenminste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief(-plan)
en hiervan verslag doen aan het bevoegd
gezag,
c. te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs en
d. het samenwerkingsverband, bedoeld in
artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, te adviseren over de begelei-

van spanning te realiseren, altijd met het
doel om deelname in de klas weer mogelijk
te maken. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt
met vaste medewerkers die vanuit Sherpa
worden ingezet.

catie aan te vragen om extra ondersteuning
mogelijk te maken. Op basis van deze indicatie wordt de inzet van een zorgbegeleider
vanuit Sherpa op school mogelijk gemaakt.
Doel van deze samenwerking voor de Mozarthof is de leerlingen die dit nodig hebben een onderwijs-zorg arrangement te
kunnen bieden, zodat ze het onderwijs (blijvend) kunnen volgen.
Voor Sherpa vergroot dit de mogelijkheden
om cliënten die een onderwijsperspectief
hebben, door middel van een zorg- onderwijs arrangement toe te leiden naar onderwijs.

Het gebruik van computers in
ons onderwijs
Wij vinden computergebruik als ondersteuning van het onderwijs, heel belangrijk. Het
gebruik van de computer is voor veel leerlingen motiverend en veel van onze leerlingen hebben steun aan visuele beelden.
Er is in elke groep een digibord aanwezig.
Ook zijn in elke groep twee of meer computers en I-pads beschikbaar waarop de leerlingen kunnen werken. Er wordt gewerkt
met educatieve software voor verschillende
vakken. Op de Mozarthof zorgt de ICT-informatiemanager dat nieuwe ontwikkelingen
worden onderzocht en ingevoerd.

Het uitgangspunt voor het onderwijs-zorg
arrangement op de Mozarthof is de ondersteuningsvraag van de leerling. Deze ondersteuningsvraag staat beschreven in het Ontwikkelingsperspectief-plan (OPP) zoals deze
opgesteld is door de school, in afstemming
met de ouders. Hieruit vloeien de doelen
voort om aan te werken. De leerlingen worden begeleid in de groep. Daar waar dat
wenselijk of noodzakelijk is, kan een leerling
op sommige momenten buiten de groep
worden begeleid, bijvoorbeeld om overprikkeling te voorkomen of vermindering

U kunt meer lezen over ons onderwijsproces en de ondersteuningsstructuur in de
documenten ‘Onderwijsproces’ en ‘Ondersteuningsstructuur’ die als bijlage bij het
schoolplan te vinden zijn op onze website.

Het realiseren van een meer passende begeleiding van deze leerlingen vraagt om
specifieke expertise. Om dit mogelijk te
maken zijn zorgaanbieder Sherpa en Mozarthof een samenwerking aangegaan. Op
basis van de ondersteuningsbehoefte van
de leerling, adviseert de Commissie van
Begeleiding van de Mozarthof om een indi40
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Onze leerlingen

in deze schoolgids.
Tijdens het oriëntatiegesprek wordt u geïnformeerd over het onderwijs op de Mozarthof en u informeert ons over uw kind
en zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Uiteraard krijgt u ook de
gelegenheid om rond te kijken en de sfeer
te proeven. Als u besluit om uw kind aan te
melden, dan kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen.

De leerlingen van de Mozarthof komen
doorgaans van het regulier- of speciaal basisonderwijs. Het komt ook voor dat (met
name jonge) leerlingen aangemeld worden
vanuit de thuissituatie of vanuit een voorziening voor voor- en vroegschoolse educatie of vanuit een (medisch) kinderdagverblijf.
Leerlingen van de Mozarthof hebben een
verstandelijke beperking, doorgaans met
een IQ van 55 of lager. Leerlingen met een
hoger IQ zijn ook toelaatbaar als blijkt dat
zij gebaat zijn bij de ZML aanpak die op
de Mozarthof wordt geboden. Dit is bijvoorbeeld het geval als zij, als gevolg van
een bijkomende problematiek zoals ASS of
ADHD, een grotere ondersteuningsbehoefte
hebben.

Om een goed beeld te krijgen van de beginsituatie en het mogelijke ontwikkelingsperspectief van uw kind, vragen wij uw toestemming om informatie op te vragen bij de
school of instelling van herkomst. Ook zal
er een observatie plaatsvinden door de orthopedagoog. In de Commissie van Begeleiding wordt vervolgens besproken of de Mozarthof kan voldoen aan de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van uw kind. Als
dat het geval is, dan kan uw kind geplaatst
worden op de Mozarthof, mits er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door
een samenwerkingsverband.

Toelatingsprocedure
Op de Mozarthof kunnen wij leerlingen
plaatsen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Als u
op zoek bent naar een school voor uw kind,
kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met één van de afdelingsleiders. Om een afspraak te maken kunt u
contact opnemen met het secretariaat van
de school. De adresgegevens vindt u achter

Toelaatbaarheidsverklaring
De Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV) bepalen of een leerling kan
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worden toegelaten tot het Speciaal Onderwijs. Er zijn samenwerkingsverbanden voor
het Primair Onderwijs (PO) en voor het
Voortgezet Onderwijs (VO). In het Gooi werken de volgende samenwerkingsverbanden:

van SO naar VSO moet een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO worden aangevraagd. Dit geldt ook als de leerling bínnen de Mozarthof overgaat van het SO naar
het VSO.

• Unita - voor het PO
www.swvunita.nl
• Qinas - voor het VO
www.qinas.nl

Vanuit de samenwerkingsverbanden wordt
over het algemeen een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven tot 18 jaar. De leerling
mag echter onderwijs volgen tot het jaar
waarin hij/zij de leeftijd van 20 jaar bereikt.
Voor leerlingen in de leeftijd van 18-20 jaar
moeten wij een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen waarin wij
aantonen wat de meerwaarde is van het
blijven volgen van onderwijs. Ouders geven
de school toestemming om de aanvraag in
te dienen. Tot nu toe wordt deze verlenging
in alle gevallen toegekend.

Dit zijn de twee samenwerkingsverbanden
waar wij het meeste mee te maken hebben. Maar voor leerlingen die uit een andere regio komen, hebben we ook te maken
met andere samenwerkingsverbanden. De
postcode van het woonadres van de leerling
bepaalt welk samenwerkingsverband de
toelaatbaarheidsverklaring af gaat geven.
Op de website www.passendonderwijs.nl
(onder het kopje ‘kengetallen samenwerkingsverbanden’), kunt u vinden welk SWV
voor u van toepassing is.
Voor nieuwe leerlingen moet door het SWV
een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven. Als een leerling overgaat

Op basis van de begeleidingsbehoefte die
uw kind heeft, geeft het samenwerkingsverband aan welke bekostigingscategorie
wordt toegekend; laag, midden of hoog.
Het aanvragen van een toelaatbaarheids43
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verklaring is de verantwoordelijkheid van
de ouders, maar wij willen u hierbij graag
ondersteunen.
De werkwijze voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, staat beschreven
in de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden en is te vinden op
hun websites.

Alle bij de samenwerkingsverbanden aangesloten scholen hebben een School Ondersteuningsprofiel (SOP) gemaakt. Hierin
worden de mogelijkheden van de scholen
beschreven. Zo heeft het samenwerkingsverband een goed overzicht van de mogelijkheden in de regio. Ook kan worden beoordeeld of er een dekkend netwerk is aan
onderwijsvoorzieningen.
Geschillencommissie Passend Onderwijs
Er is een onafhankelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs ingesteld waarbij
iedere school wettelijk verplicht is aangesloten. Deze geschillencommissie behandelt
conflicten tussen ouders en scholen over
onder meer:
• de (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
• de verwijdering van leerlingen
• de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben.
Het advies van de geschillencommissie
wordt geanonimiseerd openbaar gemaakt
op www.onderwijsgeschillen.nl, maar is niet
bindend. De school mag alleen gemotiveerd
van het advies afwijken.
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Groepssamenstelling
Visie op groepssamenstelling

Uitgangspunten voor het samenstellen van
een groep
De groepen worden samengesteld op basis
van de volgende uitgangspunten:
• de leeftijd bepaalt in welke bouw een
leerling geplaatst wordt, maar is minder
bepalend voor in welke klas dat zal zijn.
• overeenkomst in ontwikkelingsperspectief
• overeenkomstige pedagogische ondersteuningsvragen
• contacten tussen leerlingen
• Leerlingen die voor 1 januari 12 jaar worden, komen in dat schooljaar in aanmerking voor het VSO.

Op de Mozarthof wordt gekeken naar de
best mogelijke groepssamenstelling die
zoveel mogelijk recht doet aan de ontwikkeling van de leerling. We kijken naar de
leeftijd en naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Onze leerlingen ontwikkelen zich in
een verschillend tempo. Dit geldt voor de
cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de redzaamheid.
Hierdoor zal de ene leerling sneller doorstromen dan een andere leerling. Naarmate
de leerlingen ouder worden zal het verschil
in ontwikkeling tussen leerlingen met dezelfde leeftijd groter worden. Omdat we
recht willen doen aan de ontwikkeling van
iedere leerling zal, naarmate de leerlingen
ouder worden, de groep anders worden
samengesteld. Hierbij is ons uitgangspunt
dat we ervoor zorgen dat de leerlingen zich
voldoende veilig en vertrouwd voelen in de
nieuwe situatie.
In het VSO verschuift het accent van het
lesaanbod in de basisgroep (zoals taal en
rekenen) naar de praktijkvakken en de
training van werknemersvaardigheden. De
leerlingen gaan steeds meer in een rooster
werken en krijgen te maken met meerdere
(vak)leerkrachten in verschillende lokalen
en werkruimtes.

Werkwijze
In de tweede groepsbespreking (februarimaart) wordt de ontwikkeling van iedere
leerling besproken. In deze bespreking
wordt onder meer een uitspraak gedaan
over wat de wenselijke doorstroming naar
een eventuele volgende groep is. Dit vormt,
tezamen met de instroom van nieuw aangemelde leerlingen, de basis voor de concept
groepssamenstelling voor het volgende
schooljaar.
De groepssamenstelling komt tot stand in
samenspraak tussen de afdelingsleider, de
intern begeleider, de leerkrachten en de orthopedagoog.
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Ouderbetrokkenheid
financiële mogelijkheden van de school en
organisatorische factoren een rol.

Nieuwe leerlingen kunnen tot het einde van
het schooljaar worden aangemeld. Ze stromen in binnen alle leeftijdsgroepen. Dit kan
nog leiden tot aanpassing van de groepssamenstelling.

Schoolgrootte en de verwachtingen voor de
komende jaren
De Mozarthof heeft in het schooljaar 20192020 naar verwacht 190 leerlingen. Daarvan zitten ongeveer 85 leerlingen in het
SO en 105 in het VSO. Deze verdeling kan
ieder jaar anders zijn, afhankelijk van de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen.

Tussentijdse instroom van leerlingen
Tussentijdse instroom van leerlingen vindt
plaats na bespreking in de CvB.
In het SO zijn vaste instroommomenten
afgesproken. Leerlingen kunnen in het SO
instromen na iedere schoolvakantie. In het
VSO kan daar soepeler mee omgegaan worden. Door het werken met een rooster zijn
de VSO-leerlingen al gewend aan een wisselende groepssamenstelling per vak.
Leerlingen die verhuizen naar onze regio
kunnen op elk moment instromen op de
Mozarthof, ook in het SO.

Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen in de regio en de invoering van Passend Onderwijs, is het leerlingenaantal op
de Mozarthof de afgelopen jaren teruggelopen. Dit jaar zien we voor het eerst weer
een stijging in het aantal leerlingen, met
name in het SO.
De prognose voor de komende jaren is stabilisatie in het leerlingenaantal of een lichte
groei.

Indeling personeel
De indeling van het personeel is van vele
factoren afhankelijk. Hierbij spelen verloop,
wensen van individuele medewerkers, de
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deze raad is om een optimale samenwerking
te realiseren tussen ouders en school. De MR
en de OR houden ouders regelmatig op de
hoogte van hun bezigheden. Ouders kunnen
ook zelf contact met hen opnemen. In het
hoofdstuk ‘Overlegorganen’ kunt u meer lezen over de MR en de OR.

Informatie-uitwisseling
Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed
geïnformeerd is. Daarom bestaan er op de
Mozarthof verschillende mogelijkheden tot
informatie-uitwisseling tussen school en ouders.
Voor algemene informatie is de website
van de school (www.mozarthof.nl) de aangewezen bron. De website is voor iedereen
toegankelijk. Vanuit de klassen wordt met
ouders bij voorkeur gecommuniceerd via de
mail. Daarnaast zijn er informatieavonden
voor ouders over de ontwikkelingen in het
onderwijsaanbod.
Ouderparticipatie
De Mozarthof wil ouders graag actief betrekken bij het onderwijs.
Ouders zijn op verschillende manieren actief op de Mozarthof. Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) denken ouders mee
over de ontwikkelingen en het beleid van
de school. Daarnaast kunnen ouders zitting
nemen in de Ouderraad (OR). Het doel van
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Huiswerk
Van tijd tot tijd vragen ouders of het mogelijk is dat de leerling huiswerk meekrijgt. Het
meegeven van huiswerk is mogelijk. Wij geven de leerlingen dan extra oefenstof mee
voor bepaalde vakken. We vinden het daarbij belangrijk om goed met elkaar te overleggen wat de leerling kan en aankan.

Communicatie met ouders over de schoolloopbaan
Op de belangrijke momenten in de schoolloopbaan wordt met de leerling en zijn of
haar ouders gesproken over de mogelijkheden voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan momenten zoals de overgang naar
het VSO, de start van de stage-voorbereidende fase en de uitstroomfase.
Leerkrachten en assistenten gaan tot en met
het schooljaar waarin de leerling 14 jaar
wordt, één keer per jaar op huisbezoek. Het
doel van het huisbezoek is dat leerling en
ouders een band kunnen opbouwen met
de leerkracht. Ook krijgt de leerkracht een
beeld van de thuissituatie. In dit gesprek
komt aan de orde hoe het thuis en op school
gaat met de leerling. Vanuit het huisbezoek
kunnen punten naar voren komen die besproken worden in de CvB. Bij een nieuwe
leerling vindt er altijd een huisbezoek plaats,
ongeacht de leeftijd.

Communicatie met gescheiden of niet samenwonende ouders
Op de Mozarthof hebben we in het protocol ‘Gescheiden of niet samenwonende
ouders’ beschreven hoe de communicatie
met gescheiden of niet samenwonende ouders verloopt. Als er gezamenlijk gezag is,
zijn we als school verplicht beide ouders te
informeren en te spreken. We zien de ouders
als gelijkwaardige gesprekspartners en zullen met beide ouders het gesprek aangaan.
In principe nodigt de school beide ouders
gezamenlijk uit voor ouderavonden of voor
gesprekken. Het uitgangspunt is dat we één
gesprek voeren over uw kind. Als het niet
mogelijk is dat beide ouders hierbij aanwezig
zijn, dan gaan we ervan uit dat de ouder die
het gesprek heeft gevoerd, de andere ouder
informeert. Indien nodig zal van dit gesprek
een verslag worden gemaakt, dat naar beide
ouders wordt opgestuurd. Indien door omstandigheden een gezamenlijk gesprek niet
mogelijk is, dan wordt naar een andere oplossing gezocht. Ook andere situaties die om
een aanpassing vragen zijn bespreekbaar op
school.

Informatie over het leerstofaanbod aan uw
kind
In het groepsplan staan de doelen waar in de
klas aan wordt gewerkt. U ontvangt in september een overzicht van de doelen die aan
uw kind worden aangeboden. Dit heet het
Leerlingplan. U wordt uitgenodigd voor een
gesprek over het Leerlingplan en we bespreken de wederzijdse verwachtingen. Wat verwacht u als ouder van de school en wat verwacht de school van de ouder in relatie tot
de leerling? Dit noemen wij ‘het verwachtingengesprek’.
In februari-maart vindt een gesprek plaats
over de (toets)resultaten van uw kind. In een
eindgesprek in juni wordt met u gesproken
over de leerresultaten en de evaluatie van
het Ontwikkelingsperspectief-plan

Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u het
protocol vinden op onze website.
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Leerplicht en verzoek schoolverzuim

ling schoolbezoek’ downloaden van de website of opvragen bij de administratie van de
school. Het verlof kan worden aangevraagd
bij de afdelingsleider. De afdelingsleider beoordeelt of het verlof kan worden gegeven.
Geeft de afdelingsleider geen toestemming
en uw kind verzuimt toch, dan zijn wij verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar.

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, ieder kind móet naar
school. In de Leerplichtwet is de leerplicht
en de kwalificatieplicht geregeld. Hierin staat
dat ieder kind vanaf zijn vijfde jaar tot en
met het schooljaar waarin het zestien wordt,
verplicht is om naar school te gaan. Als een
leerling dan nog geen startkwalificatie heeft
behaald (minimaal HAVO of MBO niveau 2)
dan moet een leerling tot en met het schooljaar waarin hij of zij achttien jaar is geworden, nog naar school. Dit heet de kwalificatieplicht.

Redenen voor het aanvragen van verlof kunnen o.a. zijn een bruiloft, een begrafenis, een
huwelijksfeest of het Suikerfeest.
Slechts in één geval mag u uw kind meenemen op vakantie buiten de vastgestelde
schoolvakanties. Dat is als u een beroep
heeft, bijvoorbeeld in de horeca of de agrarische sector, waardoor u niet weg kunt in de
vastgestelde schoolvakanties. Om dit aan te
tonen wordt u gevraagd een verklaring door
uw werkgever te laten invullen.
Extra vakantie kan maar één keer per jaar
worden toegekend. Als het verlof voor langer dan twee weken wordt aangevraagd
moet, naast de directeur, ook de leerplichtambtenaar toestemming geven. Het is niet
mogelijk om verlof aan te vragen voor de
eerste twee weken na de zomervakantie.

Elke gemeente heeft leerplichtambtenaren
in dienst. Zij zijn degenen die ervoor zorgen
dat de leerplichtwet wordt nageleefd en zij
kunnen maatregelen nemen als dat niet het
geval is.
Er zijn maar een paar redenen waarom uw
kind mag thuisblijven:
• als uw kind ziek is.
• als u met uw kind naar een belangrijke
gebeurtenis gaat.
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere
reden moet verzuimen, wilt u dit dan vóór
kwart voor negen telefonisch doorgeven
op school? Wij vragen u te vertellen wat de
reden is van het verzuim en hoe lang u verwacht dat dit zal duren. Denkt u er ook aan
het vervoersbedrijf op de hoogte te stellen?

We vragen u om de aanvraag voor het verlof
zo vroeg mogelijk in te dienen. Meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u
vinden op www.rblgv.nl

Aanvragen van verlof voor een belangrijke
gebeurtenis of extra vakantie
Als u vrij wilt vragen voor uw kind voor een
belangrijke gebeurtenis of extra vakantie,
dan kunt u het formulier ‘verzoek vrijstel49
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school ook de Inspectie van het onderwijs
schriftelijk informeren. Een leerling mag
pas definitief worden verwijderd als er een
nieuwe school is gevonden die de leerling
wil aannemen.

Vertrouwenspersonen van de Mozarthof en
externe vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen, Els de Boer en
Marieke Wolse zijn een aanspreekpunt
voor leerlingen, ouders en medewerkers,
bijvoorbeeld in geval van pesten of als er
aanleiding is om een klacht in te dienen. Zij
hebben als taak te luisteren naar de klacht,
te ondersteunen bij vervolgstappen en kunnen eventueel verwijzen naar de externe
vertrouwenspersonen van de Mozarthof,
mevrouw Els Rietveld en de heer Harry Kelderman. Mevrouw Rietveld en de heer Kelderman zijn bereikbaar bij de CED-groep.
De externe vertrouwenspersoon probeert
een oplossing voor de klacht te vinden. Lukt
dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon bij het indienen van de klacht bij de
‘Geschillencommissies bijzonder onderwijs’
(GCBO).

De wet en regelgeving m.b.t. schorsen en
verwijderen is te vinden op:
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/
schorsen-en-verwijderen/speciaal-onderwijs-schorsen-en-verwijderen

Klachtenregeling

gevallen. In gevallen waarbij ernstig ontoelaatbaar gedrag een rol speelt, komt
het voor dat het gedrag van een leerling zo
grensoverschrijdend is dat de veiligheid van
medeleerlingen of medewerkers in gevaar
komt. In dat geval treedt het protocol ‘verminderd gevoel van veiligheid’ in werking
en kan een leerling maximaal vijf dagen de
toegang tot de school worden ontzegd. Ouders worden in voorkomende gevallen door
de directie uitgenodigd voor een gesprek
waarin het voorgenomen besluit tot schorsing of verwijdering wordt besproken en
toegelicht.

Inzet externe begeleiders en therapie onder
schooltijd
Om de rust in de school te bewaren, is het
niet mogelijk om begeleiders van buiten de
school in te zetten voor extra begeleiding in
de school.
Alleen wanneer een therapie vanuit medisch oogpunt noodzakelijk is of nodig is
om het onderwijs te kunnen volgen, mag
dat onder schooltijd gebeuren. De school
vraagt dan bij de inspectie een tijdelijke
vermindering van onderwijstijd aan voor
uw kind. Hierbij dienen we aan te geven
wanneer uw kind naar verwachting weer
in staat zal zijn om volledig naar school te
gaan. Andere activiteiten kunnen alleen na
schooltijd worden gevolgd.

Wettelijke regels met betrekking tot schorsing en verwijdering van leerlingen in het
basis- en voortgezet onderwijs
Leerlingen kunnen voor maximaal vijf dagen worden geschorst. Dit schorsingsbesluit moet schriftelijk gemotiveerd aan de
ouders worden medegedeeld. Als de schorsing langer dan een dag duurt, moet de

Procedure bij schorsing of verwijdering in
geval van ernstig ontoelaatbaar gedrag
Natuurlijk proberen we maatregelen als
schorsing en verwijdering zoveel mogelijk
te voorkomen. Dat lukt echter niet in alle
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Overal waar gewerkt wordt, en dus ook op
onze school, kunnen dingen soms anders
verlopen dan we wensen en kan er een probleem ontstaan.
Vaak kunnen we die problemen samen oplossen door met elkaar in gesprek te gaan.
Als je er toch samen niet uitkomt, is er een
klachtenregeling. Deze regeling stelt leerlingen, ouders, personeelsleden en andere
betrokkenen bij de school, in staat klachten van allerlei aard met betrekking tot de
school te uiten.

Zie hiervoor: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
Deze landelijke klachtencommissie brengt
advies uit aan het bevoegd gezag van de
Mozarthof. Het bevoegd gezag neemt daarop een beslissing.

Hoe dient u een klacht in?
Wanneer u een klacht hebt over de school,
kunt u het beste een afspraak maken met
de leerkracht van uw kind. Veelal leidt dit
tot een oplossing van het probleem. Een
enkele keer lukt dit niet, u kunt dan contact
opnemen met de afdelingsleider om uw
klacht te bespreken. Ook kunt u de klacht
bespreken met de directeur van de school.
Dit is de normale procedure, maar u kunt
hiervan afwijken door direct contact op te
nemen met één van de vertrouwenspersonen van de Mozarthof of een externe vertrouwenspersoon.

Mochten er ernstige klachten zijn met betrekking tot seksuele intimidatie of is er
sprake van een zedenmisdrijf, dan kan direct contact worden opgenomen met de
vertrouwenspersonen van de school, het
bevoegd gezag of de externe vertrouwenspersonen.
Al het personeel van de school is bij een
vermoeden van seksuele intimidatie of een
zedenmisdrijf verplicht om dit te melden
bij het bevoegd gezag van de school. Het
bevoegd gezag is verplicht om aangifte te
doen bij de politie en bij de vertrouwens51

Ouders

Ouders

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

inspecteur van het onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal het bestuur adviseren
over welke vervolgstappen genomen moeten worden.

Klachtroutes
Op de Mozarthof wordt de volgende klachtenroute gehanteerd:

Op de Mozarthof is Hester de Lange aangesteld als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Hester is gecertificeerd Aandachtsfunctionaris huiselijk
geweld en kindermishandeling en getraind
in de meldcode. De meldcode is uitgewerkt
in een stappenplan voor de Mozarthof. De
meldcode en de uitwerking daarvan zijn te
vinden op de website.
Hester is tevens de schoolmaatschappelijk
deskundige.

Op Mozarthof zijn twee vertrouwenspersonen:
Els de Boer: e.de.boer@mozarthof.nl
Marieke Wolse: m.wolse@mozarthof.nl
Daarnaast hebben we externe vertrouwenspersonen, werkzaam bij CED:
Els Rietveld en Harry Kelderman:
evp@cedgroep.nl, ook te bereiken via
telefoonnummer 010-4071599

Hester de Lange: h.de.lange@mozarthof.nl

De meest gebruikelijke route is hierboven aangegeven, maar de klager beslist over de te
volgen route en wie hij/zij aanspreekt. Vaak zullen vertrouwenspersonen in een vroeg stadium worden aangesproken als wegwijzer.
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Ouders

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Wij begrijpen dat u bij activiteiten en evenementen, graag foto’s en video opnames
wil maken van uw kind en dat het ook leuk
kan zijn om deze te delen via de sociale media. Maar wij willen ook graag de privacy
beschermen van leerlingen en hun ouders,
die dat liever niet willen.
We willen u dan ook verzoeken om zoveel
mogelijk alleen uw eigen kind te fotograferen of filmen en zeer terughoudend te zijn
met het plaatsen van beeldmateriaal op de
sociale media als daar ook ander leerlingen
op staan.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese
privacy wetgeving de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van toepassing. De nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens komt hierbij te vervallen.
De Europese wetgever beoogt met deze
nieuwe wetgeving een gelijk beschermingsniveau voor persoonsgegevens door heel
Europa.
Naast goed onderwijs en ondersteuning
van de leerlingen staat de bescherming
van persoonsgegevens van de leerlingen en
ouders of andere wettelijk vertegenwoordigers 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.

Overlegorganen
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de school. De leden
controleren het handelen van de bestuurder. De Raad van Toezicht overlegt periodiek met het College van Bestuur.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Dhr. W.H. Ellenbroek – Voorzitter
Dhr. J.F. Schutte – RvT lid
Dhr. R. van Krimpen – RvT lid
Mevr. Drs. A.B.Q.I. Kock – RvT lid

Trix Stöve
Directeur Onderwijs en Kwaliteit
Jasmijn Sijmons-ter Beek
Afdelingsleider SO-afdeling
Ingrid Dispa
Afdelingsleider VSO-afdeling
De Commissie van Begeleiding
De vergadering van de CvB vindt zeven keer
per jaar plaats. Vaste leden van de CvB zijn
de directeur, afdelingsleiders, de intern begeleiders, de orthopedagogen, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk deskundige. Waar nodig kunnen andere specialisten,
zoals de logopedisten of ergotherapeute
aan het overleg deelnemen. De directeur is
de voorzitter van de CvB.

Het College van Bestuur
Stichting Mozarthof wordt bestuurd door
een College van Bestuur. Dit College bestaat
uit slechts één natuurlijk persoon, de bestuurder (ad interim). Dit is de heer Bernard
Olgers. Hij vormt het bevoegd gezag van de
school.

Het maken van foto’s en video’s bij speciale
activiteiten en het plaatsen daarvan op sociale media
Wij inventariseren bij ouders of er beeldmateriaal van hun kind mag worden gemaakt
en of dat mag worden gedeeld via (sociale)
media.

Het Managementteam
De dagelijkse leiding van de organisatie ligt
in handen van het managementteam.
De samenstelling van het managementteam is:
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is bijvoorbeeld te danken aan de leerlingenraad.
Medezeggenschapsraad
De Mozarthof heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel mee
te denken, te adviseren en soms mee te beslissen over verschillende beleidszaken op
school. De medezeggenschap is wettelijk
vastgelegd in de ‘Wet Medezeggenschap
op Scholen’ (WMS). In deze wet is geregeld hoe de directeur en de bestuurder om
moeten gaan met de door de MR te verlenen instemming of advies over bepaalde
beleidszaken. De directeur en de bestuurder voeren regelmatig overleg met de MR.
Beleidszaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn het schoolplan, jaarplan en jaarverslag, begroting, schoolgids, huisvesting,
vakantieregeling en andere voorkomende
beleidsontwikkelingen.
De MR bestaat uit acht leden, vier (gekozen) vertegenwoordigers namens de ouders
en vier (gekozen) vertegenwoordigers namens het personeel De MR komt eenmaal
per zes weken op een vooraf vastgestelde
dag bij elkaar.
Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de school, dan kunt u rechtstreeks
contact opnemen met de MR. Eén van de
daarin zittende leden is de contactpersoon
via mr@mozarthof.nl

Leerlingenraad
Op de Mozarthof hebben we een Leerlingenraad. In deze raad zit uit elke klas van
het VSO een door de klas gekozen leerling.
De Leerlingenraad komt dit schooljaar zes x
bijeen. Er zijn drie thema bijeenkomsten en
drie vergaderingen over onderwerpen die
vanuit de klassen zijn ingebracht. De leerlingenraad wordt (be)geleid door de voorzitter van de werkgroep Burgerschap in samenwerking met de afdelingsleider. Elk jaar
wordt een leerling gekozen die de notulen
verzorgt.
De onderwerpen die uit de klassen komen
worden door het gekozen lid samen met
de klas voorbereid. Ook worden er onderwerpen besproken die de afdelingsleider
inbrengt. Dat we kluisjes hebben in het VSO

De MR is als volgt samengesteld
Oudergeleding (OMR)
Marcel Smulders - voorzitter MR
Wide van der Kooij - MR lid
Vacature
Vacature
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Voor meer informatie over de ouderraad
kunt u via de mail contact opnemen: ouderraad@mozarthof.nl

Personeelsgeleding (PMR)
Harriët Toren - MR lid
Marianne Sabbé - MR lid
Vacature
Vacature

De OR is als volgt samengesteld
Oudergeleding:
Nanke Bartholomeus - voorzitter
Hilde Huizer - secretaris
Remy Ruiters - penningmeester
Ineke Maduro - lid
Monique Oudejans- lid

Ouderraad
In de ouderraad (OR) hebben ouders van
leerlingen en twee medewerkers zitting.
Het doel van deze raad is om een optimale
samenwerking te realiseren tussen ouders
en school.
De voornaamste taken van de ouderraad
zijn:
• het meedenken over extra activiteiten zoals excursies en festiviteiten.
• het organiseren van ouderavonden over
specifieke thema’s.
• het beheren van de ouderbijdrage.

Personeelsgeleding
Barbara Floberg - lid
Angelique van de Weerd - lid

De ouderraad vraagt van de ouders een
jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage
is vrijwillig. De hoogte van het bedrag is €
45,-- voor leerlingen in het SO en € 55,-voor leerlingen in het VSO. De OR vraagt de
ouders hiervoor een eenmalige machtiging
af te geven. Voor informatie over hoe deze
bijdragen zijn opgebouwd kunt u zich wenden tot de OR. De bijdrage wordt gebruikt
voor extra activiteiten waar de leerlingen
aan deelnemen, zoals feesten en vieringen,
groepsprojecten en als bijdrage voor het
schoolkamp of schoolreisje. Elk jaar wordt
u door middel van een financieel verslag
op de hoogte gebracht van het afgelopen
schooljaar. Uiteraard hoopt de ouderraad
altijd weer op steun en hulp van de ouders
bij het organiseren van activiteiten.
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Dagelijkse praktijk

De gezonde school
Gezonde voeding en gezond eetgedrag
vinden we voor de leerlingen van de Mozarthof belangrijk. Dit draagt positief bij aan
hun ontwikkeling. Daarom hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij in de school
willen omgaan met gezonde voeding bij
tussendoortjes, lunch en traktaties. Wij vertellen de leerlingen over deze afspraken en
vragen hierbij nadrukkelijk de medewerking
van ouders.

Schooltijden en pauzes
De Mozarthof hanteert het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de schooldagen allemaal even lang zijn. De school begint om 08:30 en gaat om 14:30 uit.
In het SO hebben de leerlingen ’s morgens
20 minuten pauze en een lunchpauze van
35 minuten.
In het VSO hebben de leerlingen ’s morgens
een kwartier pauze en een lunchpauze van
een half uur.

Ook in ons onderwijs besteden we aandacht aan gezond eetgedrag. Via lessen en
activiteiten leren de leerlingen wat het belang van gezonde voeding is, welke producten gezond zijn en wat gezond eetgedrag
inhoudt. Wij volgen twee keer per jaar de
programma’s van ‘ik eet het beter’, te weten ‘de Pauzehap’ en ‘de Klassenlunch’.
Op school hanteren wij vaste eettijden. Dit
zorgt voor een herkenbaar ritme en dat
geeft de leerlingen rust. Zo willen wij als
school een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen.

Overblijven/schoolmelk
Op de Mozarthof hebben we een continurooster. De leerlingen zijn dus ook tijdens
de lunchtijd op school. Wij vragen u daarom
een lunchpakket mee te geven aan uw kind.
Voor leerlingen in het SO kunt u gebruik
maken van schoolmelk voor uw kind. U
kunt dit aanvragen op www.campinaschoolmelk.nl. Hier vindt u ook informatie over de
deelname aan schoolmelk en de kosten.
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onze conciërge aangesteld als verkeersregelaar om het busvervoer bij aanvang en
uitgaan van de school in goede banen te leiden. Wilt u de aanwijzingen ook opvolgen
als u uw kind zelf komt halen of brengen?

• In de ochtendpauze eten leerlingen bij
voorkeur fruit of groente of een belegde
boterham.
• Een gezonde lunch bestaat uit boterhammen, met daarbij eventueel wat fruit of
groente. De gezondste keuze is een volkorenboterham met halvarine en mager beleg. Wij staan snoep, chocolade en chips
e.d. niet toe bij de lunch.
• Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in
het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Wij willen het
uitdelen van een gezonde traktatie graag
stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl
staan goede voorbeelden.

Vanuit de Mozarthof is Jamillah Batelaan als
buscoördinator aangesteld. Zij is het aanspreekpunt voor de buschauffeurs. Bij knelpunten verwachten we van u dat u probeert
deze problemen eerst zelf op te lossen met
de chauffeur of het vervoersbedrijf. Indien
dit niet mogelijk blijkt, kan de Mozarthof
hierbij ondersteunen. Hierbij willen we
graag aangeven dat de school geen partij is
in het leerlingenvervoer, maar dat we waar
nodig, wel helpen.

Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel
is. Als de jarige leerling toch teveel meeneemt, wordt wat overblijft weer mee naar
huis gegeven.

Bewegingsonderwijs
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen gymkleding: een korte
broek, T-shirt en stevige gymschoenen. Wij
vragen u deze kleding goed te merken met
de naam van de leerling.
In de bovenbouw van het SO en in het VSO
douchen de leerlingen na de gymles. We
vragen u voor elke gymles een handdoek en
zeep mee te geven.
Over het meenemen van de gymkleren naar
huis en het douchen, kunnen per groep afspraken worden gemaakt. De leerkracht van
uw kind zal u aan het begin van het schooljaar informeren over de afspraken die in de
groep gelden.

Vervoer
Het dagelijks vervoer van en naar school
wordt geregeld door de gemeente waar de
leerling woont. U bent zelf verantwoordelijk voor de eerste aanvraag van het leerlingenvervoer bij uw gemeente. In de daarop
volgende jaren ontvangt u de formulieren
automatisch van de gemeente. U blijft zelf
verantwoordelijk voor het jaarlijks opnieuw
invullen en opsturen van de vervoersaanvraag. Wanneer u er zelf niet uitkomt, zijn
we natuurlijk bereid om met u mee te denken.
Om het vervoer goed te laten verlopen
heeft de Mozarthof regels afgesproken met
de vervoersmaatschappijen. Hierbij kunt u
denken aan veiligheidsafspraken over het
in- en uitstappen van leerlingen op het terrein van de school. Vanuit de Mozarthof is
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Schoolreisje, kampen en
dagjes uit

gen leraren worden skiklassen geformeerd
van beginners tot gevorderden.

In het SO gaan de leerlingen op schoolreisje. De onderbouw en middenbouwgroepen van het VSO gaan één keer per jaar op
schoolkamp. De oudste leerlingen van het
VSO gaan niet op kamp. Voor hen worden
andere activiteiten georganiseerd. Met zorg
worden de kamplocaties door de afdelingen uitgezocht. Dankzij groot enthousiasme
en de inzet van velen, vormen de kampen
een hoogtepunt in het schoolprogramma.
Tijdens het schoolkamp ondernemen we
activiteiten op het gebied van onder andere sport en spel. Het schoolkamp is ook
een sociale activiteit waarin de leerlingen
gestimuleerd worden samen te werken en
plezier te beleven.

Medicijnverstrekking en
medisch handelen
De Mozarthof heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. We
vragen alle ouders om duidelijke informatie
over het medicijngebruik van hun kind.
Ouders verzoeken de school om deze medicijnen aan hun kind te geven. Hiervoor
vullen de ouders de ‘overeenkomst gebruik
geneesmiddelen’ in.
Indien dit aan de orde is, vragen we de
ouders om een weekmedicijndoos aan te
schaffen. Deze medicijndoos dient elke
maandag gevuld mee naar school gegeven
te worden. Op school wordt de medicatie
bewaard in een afgesloten medicijnkistje.
Verpleegkundige handelingen worden niet
door de medewerkers van de school uitgevoerd omdat zij daartoe niet bevoegd zijn.
In incidentele gevallen wordt een maatwerkafspraak gemaakt, bijvoorbeeld door
organisaties als de thuiszorg in te schakelen.

Een bijzonder kamp van de Mozarthof is
onze wintersportweek. Leerlingen van het
VSO kunnen hieraan deelnemen. Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen worden leerlingen voor dit kamp uitgenodigd.
Voor een groot deel van de VSO-leerlingen
is het leren skiën opgenomen in ons onderwijsprogramma. Met eigen materiaal en ei-
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Vakantierooster 2019-2020

Eerste schooldag

ma 26 augustus 2019

Vrij i.v.m. groepsbesprekingen

september/oktober: per groep verschillend, zie de
data op de website

Herfstvakantie

ma 21 oktober t/m vr 25 oktober 2019

Studiedag 1

ma 28 oktober 2019

Kerstvakantie

ma 23 december t/m vr 3 januari 2020

Vrij i.v.m. groepsbesprekingen
SO

februari: per groep verschillend, zie de data op de
website

Voorjaarsvakantie

ma 17 februari t/m vr 21 februari 2020

Goede vrijdag

vr 10 april 2020

2e Paasdag

ma 13 april 2020

Meivakantie

ma 20 april t/m vr 1 mei 2020

Studiedag 2

ma 4 mei 2020

Bevrijdingsdag

di 5 mei 2020

Hemelvaart

do 21 en vr 22 mei 2020

2e Pinksterdag

ma 1 juni 2020

Extra week vrij SO

di 2 juni t/m vr 5 juni 2020

Zomervakantie

ma 6 juli t/m vr 14 augustus 2020
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Financiën

Mocht u een schenking willen doen of heeft
u belangstelling voor een rol in het bestuur
van deze stichting, dan kunt u zich wenden
tot Ria Terra. Het postadres en bankrekeningnummer van de stichting Vrienden van
Mozarthof vindt u achterin deze schoolgids.

Schoolkampen en dagjes uit
Voor de jaarlijkse schoolkampen, de wintersport en de schoolreisjes worden kosten
in rekening gebracht. De hoogte van het
bedrag verneemt u tijdig van de school. U
kunt dit in termijnen voldoen.

Wajong
De begeleider stage en uitstroom kan de
ouders adviseren met betrekking tot het
aanvragen van de Wajong-uitkering. Zij
onderhoudt nauw contact met het UWV
(www.uwv.nl).
De Wajong-uitkering (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
is bedoeld als vangnet voor mensen die op
jonge leeftijd (vóór hun 18e verjaardag) een
langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor niet kunnen werken of
hulp nodig hebben bij het vinden of behouden van betaald werk. Jonggehandicapten
kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als
zij niet kunnen werken of met werk niet genoeg verdienen. Wajong kan aangevraagd
worden vanaf 17,5 jaar.

Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt een vrijwillige jaarlijkse bijdrage van € 45,-- voor leerlingen in
het SO en € 55,-- voor leerlingen in het VSO.
U kunt hier meer over lezen in het hoofdstukje over de ouderraad.

De wet maakt vanaf 1 januari 2015 deel uit
van de Participatiewet. Hierdoor is de wet
ook inhoudelijk veranderd. Het is niet langer mogelijk een Wajong-uitkering aan te
vragen zolang een kind op school zit.
Informatie over wanneer uw kind recht
heeft op de Wajong-uitkering, wat de hoogte is van de uitkering en hoe u dit kunt aanvragen, kunt u vinden op de website van de
overheid: www.rijksoverheid.nl
Ga naar: onderwerpen/subsidies, uitkeringen en toeslagen/Wajong

Stichting ‘Vrienden van Mozarthof’
Om het onderwijsproces en de vele culturele en sportieve activiteiten op school financieel extra te ondersteunen, is de Stichting Vrienden van Mozarthof in het leven
geroepen. De stichting onderneemt activiteiten om middelen ter ondersteuning van
de school te verwerven. Besteding van de
gelden vindt plaats in nauw overleg met de
directie van de Mozarthof.
In het bestuur hebben zitting:
Ria Terra – voorzitter
Jamillah Batelaan – secretaris
Martijn Meijering – penningmeester
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Samenwerking

Samenwerking

Organisaties voor buiten- en
naschoolse opvang.

Zorg in Beweging
Zorg in Beweging, is een professionele organisatie die kinderen en jongeren begeleidt
met een verstandelijke beperking of stoornis. Bewegen wordt gebruikt als middel om
kinderen op sociaal-emotioneel, cognitief
en motorisch gebied te helpen ontwikkelen.
Voor de leerlingen van de Mozarthof verzorgt Zorg in Beweging naschoolse opvang.
In een ontspannen, gezellige maar ook duidelijke en vertrouwde omgeving wordt de
kinderen wekelijks een actief programma
aangeboden.

De Mozarthof biedt mogelijkheden voor
buiten- en naschoolse opvang door samen
te werken met enkele organisaties. Dit zijn
o.a. ‘Het Zandkasteel-PGB’ en ‘Zorg in Beweging’. Deze voorzieningen zijn doorgaans
te bekostigen vanuit PGB.
Het Zandkasteel-PGB
Het Zandkasteel is er voor alle leerlingen
van de Mozarthof. Maandag tot en met vrijdag biedt het Zandkasteel naschoolse opvang in ruimtes in de school. Er wordt wat
gedronken en gegeten, waarna er verschillende activiteiten worden ondernomen. Afhankelijk van de interesses en vraag van de
kinderen worden er activiteiten gepland.
Het Zandkasteel biedt ook opvang tijdens
de schoolvakanties en studiedagen van de
Mozarthof en zij organiseren logeerweekenden.

Judoschool van der Hoek
Op donderdagmiddag na schooltijd wordt
judoles door Judoschool van der Hoek.
Judoschool van der Hoek biedt judo voor iedereen. Naast veilig leren vallen stimuleert
judo ook de sociale ontwikkeling. Bij judo
leer je van én met elkaar.
Lestijden:
Donderdagmiddag 15:00 uur - 15:45 uur
(10 jaar en ouder)
Donderdagmiddag 15:45 uur - 16:30 uur
(tot 10 jaar)
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Samenwerking met zorg- en
behandelvoorzieningen

ning wordt zorgondersteuning vanuit Sherpa ingezet. Hierdoor is het mogelijk om
inhoudelijk een goede samenwerking te
hebben en met vaste personen te werken.
Dit bevordert de rust in de school. Sherpa
biedt ook ambulante ondersteuning in de
thuissituatie.

Sherpa
Soms hebben leerlingen vanwege hun ontwikkelingsniveau of bijkomende problematiek extra ondersteuning nodig. Vaak ligt dat
op het gebied van verzorging, gedrag en/of
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dan
is het nodig om in de klas (tijdelijk) extra
ondersteuning te bieden aan een leerling.
Hiervoor kunnen ouders een beroep doen
op de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of bij de
gemeente op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mozarthof ondersteunt de aanvraag hiervoor.
Voor de invulling van de extra ondersteu-

Overige samenwerking
Om te kunnen werken aan specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen werken
we nauw samen met Kinderfysiotherapie
Annelieke Voorboom, Logopedie op Maat,
Kinderergotherapie Almere|Gooi en Vecht,
de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (JJGV).
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Praktische informatie

Uitstroomgegevens 2017-2018 en verwachte
uitstroom 2018-2019*

In het VSO komt het voor dat leerlingen uitstromen naar een vorm van dagbesteding,
arbeid of vervolgopleiding van een hoger
niveau dan vooraf was ingeschat. Dit kan
worden verklaard doordat deze leerlingen
tegen het einde van de schoolloopbaan nog
een groeispurt laten zien, met name in sociaal emotioneel opzicht. Door het opdoen
van werkervaring worden ze in deze fase
zelfstandiger en initiatiefrijker en krijgen
soms meer zelfvertrouwen. Sommigen laten ook nog een ontwikkeling zien in de
praktische vaardigheden. Op basis van wat

een leerling aan ontwikkeling laat zien,
wordt daar in de laatste schooljaren extra
aandacht aan besteed, om de leerling toe te
leiden naar een uitstroombestemming die
past bij de mogelijkheden.
Andersom komt het voor dat leerlingen op
basis van de cognitie zijn ingedeeld in een
Ontwikkelingsperspectief dat daarbij past,
maar bij wie in de laatste schooljaren blijkt
dat de sociaal emotionele ontwikkeling
achterblijft. Voor deze leerlingen wordt gekozen voor een uitstroombestemming die
beter aansluit bij hun ontwikkelingsleeftijd.

* Verwerkingsdatum 08-07-2019

In het schooljaar 2018-2019 is in het SO:
• 100% van de leerlingen uitgestroomd naar een vorm van ZML
onderwijs passend bij het OP.

plek van een lager niveau dan vooraf was
ingeschat.
De oorzaken van tussentijdse uitstroom zijn
heel divers. Het komt voor dat een leerling
een ondersteuningsbehoefte heeft waar
de Mozarthof geen goed aanbod (meer) op
kan bieden, of het komt voor dat een leerling zich zodanig gunstig ontwikkelt, dat een
andere vorm van (regulier) onderwijs mogelijk wordt. Indien een leerling naar een
andere school voor ZML gaat, is dat doorgaans in verband met verhuizing. De leerling stroomt dan uit naar hetzelfde niveau.

In het schooljaar 2018-2019 is in het VSO:
• 80% (15 leerlingen) uitgestroomd naar
vorm van dagbesteding, arbeid, of vervolgopleiding, passend bij het OP.
• 10% (2 leerlingen) uitgestroomd naar
een vorm van dagbesteding, arbeid of
vervolgopleiding van een hoger niveau
dan vooraf was ingeschat en 10% (2 leerlingen) stroomde uit naar een uitstroom68
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Contactgegevens
Mozarthof
Postadres		
Telefoon		
Email-adres
Website		
Bezoekadres
		

Postbus 1035, 1200 BA Hilversum
035 6241932
info@mozarthof.nl
www.mozarthof.nl
Mozartlaan 29/31, 1217 CM Hilversum
Een routebeschrijving kan via de website worden gemaakt en geprint.

Medezeggenschapsraad
Email-adres
mr@mozarthof.nl
Ouderraad
Email-adres

Samenwerkingsverband Qinas
Bezoekadres
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Telefoon		
035 5269481
Emailadres
info@qinas.nl
Website		
www.qinas.nl
Het Zandkasteel-PGB
Telefoon		
06 55995537 (Karin van Zanden)
Email-adres
info@hetzandkasteel-pgb.nl
Website		
www.hetzandkasteel-pgb.nl
Zorg in Beweging
Email-adres
info@zinbeweging.nl
Website		
www.zorg-in-beweging.nl

ouderraad@mozarthof.nl
Judoschool van der Hoek
Bezoekadres
Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum. Zie de website voor de locaties
Telefoon		
06 14355046
Email-adres
info@judoschoolvanderhoek.nl
Website		
www.judoschoolvanderhoek.nl

Vertrouwenspersonen
Els de Boer
e.de.boer@mozarthof.nl
Marieke Wolse
m.wolse@mozarthof.nl
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
Hester de Lange h.de.lange@mozarthof.nl
Stichting Vrienden van Mozarthof
Postadres		
Postbus 1035, 1200 BA Hilversum
		
Het IBAN nummer van Stichting Vrienden van Mozarthof is
		
NL64 RABO 01375 59 453
Passend onderwijs
Website		
www.passendonderwijs.nl
Samenwerkingsverband UNITA
Postadres		
Loket SWV Unita
		
p/a Annie MG Schmidtschool, Laapersboog 9 1213 VC HILVERSUM
telefoon		
035 6215835
		info@swvunita.nl
Website		
www.swvunita.nl
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Sherpa zorgbemiddeling
Telefoon		
035 6463752
Email-adres
zorgbemiddeling@sherpa.org
Website
www.sherpa.org
Logopedie op Maat
Bezoekadres
Zie de website voor de locaties
Telefoon		
0346 764052
Email-adres
praktijk@logopedieopmaat.nl
Website		
www.logopedieopmaat.nl
Kinderfysiotherapie Annelieke Voorboom
Email-adres
a.voorboom@mozarthof.nl
Website		
www.kinderfysiotherapiemaarn.nl
Kinderergotherapie Almere | het Gooi
Website 		
www.kinderergotherapiealmere.nl
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Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Hoofdkantoor
Burgemeester De Bordesstraat 80,1404 GZ Bussum
		
Zie de website voor bezoekadressen
Telefoon		
035 6926350
Email-adres
servicebureau4-18@jggv.nl
Website		
www.jggv.nl
Jeugdarts
Vacature 		
Voor algemene informatie zie hierboven bij Jeugd en Gezin Gooi en 		
		Vechtstreek

Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postadres		
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 		
030 2809590
Email-adres
Website 		
Bezoekadres

info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Gebouw “Woudstede”, zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht

Inspectie van het Onderwijs
Website:		
www.onderwijsinspectie.nl

Jeugdverpleegkundige
Mevr. Sifra Blanken
Telefoon		
035 6926350
Mobiel		
06 52578156
Emailadres
s.blanken@jggv.nl
Werkdagen
ma, di, do
Externe vertrouwenspersonen
Postadres		
CED-groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
Bezoekadres
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
Telefoon		
010 4071599
Email-adres
evp@cedgroep.nl
Regionaal Bureau Leerlingzaken
Postadres		
Postbus 251, 1400 AG Bussum
Telefoon		
035 6926620
Fax		
035 6926629
Email-adres
centraal@rblgooi.nl
Website		
www.rblgv.nl
Bezoekadres
Burgemeester de Bordetstraat 80, 1404 GZ Bussum
Geschillencommissies bijzonder onderwijs
Postadres:
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 		
070 3861697
Email-adres
info@gcbo.nl
Website:		
www.gcbo.nl
Bezoekadres
Gebouw Tauro, Koninginnegracht 19, 2514 AB Den Haag
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Afkortingenlijst
BHV

Bedrijfshulpverlening

CED

Centrum voor Educatieve Diensten
(schoolbegeleidingsdienst in Rotterdam)

CvB

Commissie van Begeleiding

GCBO

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IQ

Intelligentiequotiënt

JJGV

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam

OP

Ontwikkelingsperspectief

OPP

Ontwikkelingsperspectief-plan

OR

Ouderraad

PGB

Persoonsgebonden Budget

ReSeVo Relationele en seksuele vorming
RvT

Raad van Toezicht

PRO

Praktijkonderwijs

SMD

School Maatschappelijk Deskundige

SO

Speciaal Onderwijs

SWV

Samenwerkingsverband

TC

Totale Communicatie

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

WEP

WerkErvaringsProject

WLZ

Wet Langdurige Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMS

Wet Medezeggenschap Scholen

WOT

Wet Onderwijs Toezicht

ZML

Zeer moeilijk Lerend - ofwel…….

Colofon
Tekst en redactie
Hanneke Holst

Deze schoolgids is geschreven in juni 2019
en ter instemming voorgelegd aan de MR.
De MR heeft instemming verleend aan de
inhoud van deze schoolgids op 11-07- 2019.

Zoveel Mogelijk Leren
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Vormgeving
Jet van Fastenhout
Kenneth Mejino

Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden
Mozartlaan 29-31 * 1217 CM Hilversum * www.mozarthof.nl

