14 februari 2020

Terugblik op de afgelopen periode
Toetsen, evaluaties en groepsbesprekingen
In het SO zijn de leerlingen in januari getoetst om te bekijken wat de
leervorderingen zijn geweest. In het VSO worden de leerlingen in april mei getoetst. Ook zijn de doelen die we voor de leerlingen hebben
gesteld, geëvalueerd. De resultaten hiervan hebben we opgenomen in
ons leerlingvolgsysteem. Zo krijgen we een goed beeld krijgen van wat
de leerling kan. In de groepsbespreking die elk klassenteam voert met
de intern begeleider en de afdelingsleider, worden de ontwikkelingen
van de individuele leerlingen en de groep als geheel besproken. Dat
stelt ons in staat om zicht te houden op ieders ontwikkeling en bij te
sturen indien dat nodig is.
In de week van 2 maart 2020 zijn de oudergesprekken waarin we u
informeren over de ontwikkeling van uw kind.
Wintersportkamp en achterblijvers.
Inmiddels is ook het wintersportkamp achter de rug. Met dertig
leerlingen van het VSO en negen personeelsleden ging het richting
Oostenrijk. En wat een ervaring was het weer! De leerlingen komen
met zoveel meer zelfvertrouwen terug. Mooi om te zien.
Wij willen de sponsoren die dit mede mogelijk hebben gemaakt van
harte bedanken! Zonder hun financiële bijdrage kunnen we dit niet
doen. Als u wilt meegenieten van de prachtige beelden, kijk dan even
op onze website;
https://www.mozarthof.nl/mozarthof-ski-travel-2020

Ook de achterblijvers hadden een week van ‘sneeuwpret’. Deze week
stond in het teken van ‘Winterwonderland’. Met een warme truiendag,
winterfilms, creatieve opdrachten en natuurlijk in de kantine
erwtensoep en broodje Oostenrijk hadden ook zij een geweldige week.
Discoavond VSO
Donderdagavond 13 februari ’20 was er voor de leerlingen van het VSO
de jaarlijkse discoavond. We zijn altijd blij dat we in danscafé Shots
terecht kunnen voor deze gezellige avond. Met leerlingen en oud
leerlingen werd het een gezellig feest. Prachtig gekleed en haren in de
gel. Wat een avond!
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Vooruitblik komende periode
Cultuurproject
Na de vakantie start het tweede cultuurproject in het jaarthema
‘Audiovisueel’. Het vorige project ging, zoals u misschien nog weet,
over hoorspelen. Daar lag het accent op ‘audio’. Nu gaan we ons
vooral richten op ‘visueel’. Het project zal gaan over fotografie.
Zowel in het SO als in het VSO zullen de groepen gaan werken aan
een groepsopdracht, krijgen de leerlingen verschillende lessen en
workshops en we sluiten af met een heuse foto expositie. Houdt u
onze Facebook pagina in de gaten voor de ongetwijfeld mooie en
bijzondere foto’s die zullen ontstaan in dit project!
Muziek van Live Music Now!
Binnenkort mogen wij weer een gezelschap van Live Music Now!
verwelkomen. Al jaren verzorgt Live Music Now mooie concerten van
jong talent op de Mozarthof. Dit keer mogen wij the Schwing
Jazzband verwelkomen. Het is een jazzband die authentieke,
swingende muziek speelt. De band bestaat uit vier jazzspelers en we
kijken er al ontzettend naar uit. Voor meer info:
https://www.livemusicnow.nl/ensembles/deelnemendeensembles/schwng-jazz-band
Sociale vaardigheden
In de maand maart gaan we in de hele school extra aandacht
besteden aan de omgangsvormen op de Mozarthof, met als thema:
‘Zo gaan we op de Mozarthof goed met elkaar om’. In de week na de
voorjaarsvakantie ontvangt u een nieuwsbrief van de werkgroep
Sociale vaardigheden met meer informatie hierover.
Pasen
Natuurlijk vieren we op de Mozarthof ook het Paasfeest. Het SO en
VSO geven daar per afdeling hun eigen inkleuring aan. Maar gezellig
is het altijd.
Koningsspelen
Op vrijdag 17 april worden in het SO de Koningsspelen gevierd. Een
dag vol spelletjes en leuke activiteiten. Het kleurt die dag helemaal
oranje op het SO.
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Personele ontwikkelingen

Claudia Muilwijk

Julia Meijer

Claudia Muilwijk
Wij verwelkomen Claudia Muilwijk als leerkracht van de nieuw te
starten groep Uil. In groep Uil stromen de leerlingen in die nu nog geen
schoolplek hebben omdat ze vier jaar zijn geworden of omdat ze vanuit
een behandelsetting kunnen instromen op school.
Claudia is een ervaren leerkracht uit het regulier basisonderwijs maar
die kennis en ervaring heeft met het omgaan van ZML leerlingen. We
wensen Claudia veel plezier en succes op de Mozarthof.
Julia Meijer
Ook blij zijn we met de komst van Julia Meijer als onderwijsassistent in
groep Das. Julia vervangt Cisca van der Aa die herstellende is van een
ongelukkige val. Fijn dat Julia voor de continuïteit kan zorgen in groep
Das. Julia heeft recent haar opleiding tot onderwijsassistente afgerond
en gaat nu vol enthousiasme op de Mozarthof aan de slag.
Ook jou wensen we een mooie tijd op de Mozarthof, Julia.

Werkwijze leerlingbegeleiding
Met enige regelmaat komen de afdelingsleiders, intern begeleiders,
orthopedagogen, de maatschappelijk werkende en onze specialisten
rekenen, taal en gedrag, kijken in de klassen. Zij kijken naar de
interactie tussen de leerlingen en de interactie met de leden van het
klassenteam, ook observeren zij sommige lessen. Dit hoort bij de
standaard begeleiding die de Mozarthof biedt. Zo hebben we goed
zicht op het functioneren van al onze leerlingen. Als we ons zorgen
maken over een leerling, dan nodigen we de ouders uit voor een
individueel gesprek om met elkaar de zorgen te bespreken en
vervolgens een plan te maken.
Heeft u vragen over de leerlingbegeleiding of over onze werkwijze,
stel ze gerust aan het klassenteam of de afdelingsleiders.
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Oudertevredenheidsonderzoek
In de periode van september tot en met november 2019 hebben we u
gevraagd om mee te werken aan het oudertevredenheidsonderzoek.
Het doel van dit onderzoek is om als school een beeld te krijgen hoe
de ouders over de school denken. Daarom zijn er vragen gesteld over
allerlei onderwerpen zoals over de kwaliteit van het onderwijs, de
leermiddelen, de communicatie, de veiligheid en hoe de school wordt
aangestuurd.
De respons van de ouders in het SO was 44% en die van de ouders uit
het VSO was 50%. Fijn dat zoveel ouders de vragenlijst hebben
ingevuld! Natuurlijk hopen we dat de volgende keer nog meer ouders
de lijst zullen invullen.
Op een vierpuntsschaal is de gemiddelde score die de ouders van het
SO geven een 3,6 en de ouders van het VSO geven een 3,7.
Als positieve punten worden o.a. het pedagogische klimaat en de
veiligheid genoemd. Als aandachtspunten wordt de
ouderbetrokkenheid genoemd en de leermiddelen en dan met name
de hoeveelheid computers in de klas. Doordat bij een aantal vragen
het vraagteken is ingevuld hebben wij geconstateerd dat ouders
behoefte hebben aan meer of andere informatie. Met de genoemde
aandachtspunten gaan we aan de slag!
Het stemt ons blij en tevreden dat de ouders van het SO die de
vragenlijst hebben ingevuld onze school waarderen met een
rapportcijfer van 8,2 en dat de ouders van het VSO dat doen met een
rapportcijfer van 8,3.

Leerlingvolgsysteem EduMaps
Zoals u weet zijn we dit jaar voor ons leerlingvolgsysteem
overgestapt van LOGOS naar EduMaps. Het programma is in
ontwikkeling en krijgt regelmatig een update, waardoor het steeds
beter wordt en er meer functies beschikbaar komen.
U merkt dit onder andere in de leerlingplannen die na de
voorjaarsvakantie mee gaan in het rapportmapje.
De lay-out hiervan is weer aangepast. Een uitleg hierover vindt u in
de begeleidende brief van het rapport.
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Parkeren
Zoals we u in een brief hebben laten weten, is het parkeren op
de Mozarthof aangepast.
Inmiddels lukt het om rustig het parkeerterrein over te steken
met de leerlingen. Fijn dat u hier allemaal aan meewerkt.
Toch hebben we nog een verzoek aan u; een aantal ouders zet
hun kind voor de school af. Zij stoppen parallel aan de rijbaan.
Hierdoor kunnen andere automobilisten niet goed doorrijden.
Wilt u daarom uw auto even op het grind, naast de busjes,
neerzetten om uw kind te laten uitstappen? Dat voorkomt veel
overlast.
Vanuit Mozarthof staat er voor en na schooltijd een
verkeersregelaar om het verkeer en het parkeren in goede
banen te leiden. Volgt u alstublieft hun aanwijzingen op!
Bij vragen rond parkeren, kunt u Jamillah Batelaan aanspreken.
Jamillah is vanuit de Mozarthof onze coördinator leerlingvervoer
en parkeren.

Mozarthof traint voor de City Run!
Op dit moment zijn de leerlingen die op woensdag in het talentenuur
zitten hard aan het trainen voor de City Run. De City Run is een
hardloop evenement in Hilversum waar duizenden mensen aan
meedoen. Bij de City Run zijn er verschillende wedstrijdvormen en
met de Mozarthof doen wij mee met een aantal leerlingen en
collega’s, die met z’n allen vijf kilometer gaan hardlopen. Deze
wedstrijd zal op zondag 17 mei plaatsvinden in het centrum van
Hilversum.
Tijdens het talentenuur gaan we dus bewust trainen om 5 kilometer
te kunnen hardlopen. Ook besteden we aandacht aan wat je thuis
zou kunnen doen en wat daarbij gezond is om te eten. We zijn
bewust bezig met een gezonde leefstijl.
Voor nu gaan wij hard trainen en we hopen dat op zondag 17 mei er
veel publiek zal zijn om onze toppers aan te moedigen!
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Thematisch werken in het SO
In de onderbouw van het SO werken we thematisch volgens de
methode Bas. Deze keer stond slapen en naar bed gaan centraal en
hebben we alle huishoeken omgetoverd tot de slaapkamer van
Bas.
We hebben gespeeld, geknutseld, gewerkt en gezongen over het
thema. Geoefend met de begrippen dag en nacht. We hebben in
alle groepen voorgelezen uit het prentenboek 'Welterusten kleine
beer'.
Na de vakantie is het thema Koken met Bas aan de beurt!

Gezonde school
KlasseLunch voor VSO
Bewuste keuzes in wat je eet en drinkt maak je door rekening te
houden met gezondheid, maar ook met de wereld om je heen:
andere mensen, dieren en het milieu. Dat leren de leerlingen van
het VSO met de lesprogramma’s van ‘Ik eet het beter’.
‘Ik eet het beter’ is een educatief platform van Albert Heijn. Binnen
dit platform ontwikkelt Albert Heijn, in samenwerking met het
voedingscentrum, verschillende initiatieven die leerlingen
aanzetten tot een gezonde leefstijl.
Op donderdag 19 maart 2020 sluiten we het programma af met
een heerlijke, gezonde lunch, de KlasseLunch. Zo ontdekken de
leerlingen van het VSO hoe leuk en lekker het is om te kiezen
voor gezond. Ze krijgen er plezier in om zelf gezonde keuzes te

maken en gaan met elkaar in discussie over een verantwoord
eetpatroon.
De producten worden aangeboden door Albert Heijn. Uw kind hoeft
dus op 19 maart geen lunch mee naar school te nemen.
Als uw kind een speciaal dieet heeft, neem dan contact op met de
leerkracht. Zij kan u informeren over de inhoud van KlasseLunch,
zodat u weet of uw kind beter zijn eigen lunchproducten mee kan
nemen
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Gebarencursus voor ouders
Op woensdagavond 26 februari 2020 organiseren onze
logopedistes opnieuw een gebarencursus. Het gebruiken van
gebaren is belangrijk voor de communicatie. Ook als u bij de
vorige avond niet aanwezig was kunt u gewoon aansluiten.
De avond begint om 19:30 uur en u kunt inlopen vanaf 19:15 uur.
We sluiten de avond rond 21:00 uur af.
Als u van plan bent om te komen, wilt u dan een mail sturen
naar: info@mozarthof.nl waarin u aangeeft te willen komen en
met hoeveel personen? Graag tot ziens op 26 februari!

Zwemmen
Al meer dan 50 jaar verzorgt Sportclub Gehandicapten Gooi en
Eemland met veel plezier zwemlessen voor kinderen met een
handicap! Ze zwemmen iedere zaterdagochtend in zwembad De
Lunet in Naarden.
Graag laten ze de leerlingen van het VSO weten dat zij naast het
zwem- ABC ook Snorkelen, Survival Zwemmen, Sportief
Zwemmen en Banen Zwemmen verzorgen. In de bijlage vindt u
een korte uitleg hierover.
Zwemmen is een fantastische sport en de kinderen ervaren dat
ze vaak veel meer kunnen dan dat ze denken. Denken in
mogelijkheden is dan ook hun motto!
Informatie kunt u vinden op:
www.sportclubgooieneemland.nl/zwemmen
www.facebook.com/zwemclub
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De ouderraad zoekt leden
Opnieuw is de ouderraad op zoek naar leden. Wilt u uw
steentje bijdragen door mee te denken en mee te helpen bij
allerlei praktische zaken op de school, stuur dan een mail naar
ouderraad@mozarthof.nl
Dan wordt er snel contact met u opgenomen. U kunt het
natuurlijk ook doorgeven aan het klassenteam. Zij geven het
dan wel door.

Gevonden voorwerpen
Inmiddels is onze doos met gevonden voorwerpen aardig vol!
Mist u zaken, dan kunt u bij Kim Romein van het secretariaat
langsgaan om te kijken of uw eigendommen gevonden zijn.
Eind april gaan we de doos leegmaken en brengen we de niet
opgehaalde gevonden voorwerpen naar een goed doel.

Voor ouders, door ouders
Multidisciplinair symposium Down Syndroom
Op maandag 23 maart 2020 vind in de Basiliek in Veenendaal het
jaarlijks symposium plaats met als titel; de wereld van Down
Syndroom door een andere bril bekeken
De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong) volwassenen
met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast
medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in de
succesvolle begeleiding en behandeling. Kennisdeling en afstemming
met andere disciplines zijn daarin een essentiële pijler voor succes.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.scem.nl/evenement/1916-multidisciplinairsymposium-down-syndroom.html
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Aankondiging documentairereeks over woon- werkgemeenschap
Overkempe in Olst.
Ivo Niehe heeft een 4-delige documentaire gemaakt over Overkempe,
woongemeenschap in Olst.
Twee oud-leerlingen van Mozarthof wonen en werken daar met veel
plezier.
Bewoners, begeleiders en ouders komen hierin aan het woord.
Vanaf 12 april op vier zondagavonden te zien op NPO1

Datum meivakantie
Een aantal ouders vroeg ons naar de datum van de meivakantie.
De leerlingen zijn vrij van:
Maandag 20 april tot en met dinsdag 5 mei!
Het personeel heeft op maandag 4 mei een studiedag. En op 5 mei
zijn alle scholen vrij.
Naast de door de overheid vastgestelde vakanties, maken de scholen
in de regio Gooi en Vechtstreek afspraken met elkaar over de dagen
waarop de andere vakantiedagen vallen.
Omdat op de gewone scholen voor voortgezet onderwijs de examens
beginnen vanaf 6 mei, is voor deze vakantieperiode gekozen door de
gezamenlijke scholen.
Op onze website onder de tegel ‘agenda’ kunt u altijd de meest
recente informatie over vakanties en studiedagen terugvinden!
Raadpleeg deze daarom regelmatig.

Fijne krokusvakantie!
Zo, de eerste periode van 2020 ligt alweer achter ons. Wat gaat het
toch snel. Nu lekker genieten van een weekje vakantie. Wat u ook
gaat doen, misschien naar de sneeuw of lekker thuis, we wensen u en
onze leerlingen een fijne vakantie toe.
Graag zien we iedereen weer op school op maandag 24 februari!
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Agenda
Informatie over de agenda / vakanties / studiedagen kunt u
vinden op: https://www.mozarthof.nl/agenda-evenementen/
Wo 26 februari ‘20
Vrij 28 februari ’20
Ma 2 maart t/m
Vrij 6 maart ‘20
Di 10 maart ‘20
Wo 11 maart t/m
Vrij 27 maart ‘20
Wo 8 april ‘20
Vrij 10 april t/m
Ma 13 april ‘20
Vrij 17 april ‘20
Ma 20 april t/m
Di 5 mei ‘20

Gebarencursus voor ouders
Rapportage mee naar huis
Oudergesprekken
Inloopochtend SO (8:15 uur)
Cultuurproject
Kijkmiddag SO (14:00 uur)
Paasvakantie
Koningsspelen voor SO
Meivakantie (inclusief studiedag op 4
mei en bevrijdingsdag op 5 mei)
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