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Terugblik op de afgelopen periode 
 
Wat kijken we terug op een mooie en intensief einde van het schooljaar. 
Het VSO heeft een heerlijke sportdag gehad. Daarover vindt u verder op 
in deze nieuwsbrief een kort verslag. 
We hebben met verve ons 50 jarig bestaan gevierd. Helaas ging dat ook 
niet zonder enige tegenslag van zieke collega’s. Maar hoe dankbaar en 
trots zijn we dat het zo’n geweldige uitvoering in ’t Spant was op 2 juli! 
En wat was het leuk om onze oud-leerlingen te spreken bij de reünie. 
Wat een mooie verhalen hebben we gehoord en wat kijken veel van hen 
terug op een fijne schooltijd op de Mozarthof. Dat maakt ons heel erg 
blij. 
En dan hebben we de oudergesprekken gehad en zijn de leerlingen 
geïnformeerd in welke klas ze gaan komen. 
Dat is ook altijd weer een spannend moment. Maar veel glunderende 
koppies die blij kwamen vertellen wat hun nieuwe klas zou worden. 
De Wenochtend is ook geweest. Een uurtje kennismaken met de nieuwe 
klasgenoten en het klassenteam zodat de leerlingen alvast een beetje 
een idee hebben van hoe het er na de vakantie uit komt te zien in de 
klas. 
Helaas heeft Corona ook weer zijn intree in de school gedaan. Dat 
maakt dat we ook in de laatste weken van het schooljaar weer wat 
moesten aanpassen.  
Op 13 juli ’22 was de traditionele PizzaRia middag in het VSO. De 
leerlingen hebben het jaar afgesloten met een gezamenlijke pizzalunch, 
aangeboden door de Vrienden van Mozarthof. 
Tijdens de PizzaRia hebben we onze vrijwilligers bedankt en afscheid 
genomen van José Rosendahl. José heeft dertien jaar als vrijwilliger bij 
ons gewerkt. We zijn José dankbaar voor haar tijd en inzet voor de 
school. De leerlingen en collega’s gaan haar zeker missen. Dank je wel, 
José. Ook Ellen Kruis neemt afscheid als vrijwilliger op onze school. Na 
jaren op de Mozarthof te hebben gewerkt heeft Ellen ook na haar 
pensioen als vrijwilliger bij ons gewerkt. We zijn altijd ontzettend blij 
met deze extra handen! Dank je wel, Ellen! 
Dan was er op 13 juli ook het afscheid van onze negen schoolverlaters. 
Over de rode loper kwamen ze hun diploma ophalen. 
Deze schoolverlaters zijn de eersten die met een officieel diploma van 
school af gaan. We zijn blij dat het ministerie ook de inspanningen van 
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onze leerlingen nu erkent met een diploma in plaats van een certificaat. 
Omdat we nu een diploma mogen geven moesten de schoolverlaters 
een portfolio samenstellen en een eindpresentatie geven. Dat hebben 
ze geweldig goed gedaan allemaal. Ieder op zijn of haar eigen niveau. 
We zijn dan ook blij dat we kunnen vertellen dat iedereen is geslaagd. 
Lieve Lenne, Wessel, Gijs, Timo, Adil, Bünyamin, Manuela, Cathelijne,  
en Thomas we zijn trots op jullie! Het ga jullie goed. Laten jullie nog 
eens weten hoe het met jullie gaat? 
 
En dan was tot slot op donderdag 14 juli het afscheid van Trix. Blij en 
dankbaar heb ik afscheid van de school genomen. Het was een 
prachtige dag op camping Trixieland. Genoten van de spelletjes en de 
optredens van de leerlingen. Prachtige tekeningen en lieve kaartjes 
gehad. Ik voel me een rijk mens. 
En dan zit hiermee ons schooljaar erop! 

  

 

 

Vooruitblik op de komende periode 
 
Het nieuwe schooljaar staat alweer in de steigers. De klassen zijn 
ingedeeld en het personeel verdeeld. De planningen zijn gemaakt 
en de inhoudelijke werkpunten geformuleerd. 
De nieuwe directie en hun afdelingsleiders zijn er helemaal klaar 
voor om het stokje over te nemen en verder vorm te geven aan de 
ontwikkeling van de Mozarthof. 
We gaan verder met de invoering van School Wide Positive 
Behaviour Support. Op de ouderavonden zullen we u daar verder 
over informeren. 
De ouderraad hoopt dat er ook verderop in het nieuwe schooljaar 
weer een inhoudelijke ouderavond georganiseerd kan worden.  
Helaas is Corona nog niet weg. We vragen u daarom om uw kind, 
voordat het weer naar school toe komt, even te testen op Corona. 
Fijn als we Corona nog even buiten de deur kunnen houden. Zo 
kunnen we het nieuwe schooljaar goed beginnen. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof


 

 

3 

 
 

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

 

 
Avalon Cheuk-A-Lam 

 

 
José Rosendahl 

 

 
Ellen Kruis 

 

 
Trix Stöve 

 

 
Linda van der Zwaag 

 

 
Aileen Hartgers 

 

Personele ontwikkelingen 
 
Zoals elk jaar komen en gaan er mensen rond de zomervakantie. 
We nemen afscheid van: 
 

Avalon Cheuk-A-Lam 
Avalon heeft twee jaar als onderwijsassistent op onze school gewerkt en 
besloten de Mozarthof te verlaten om haar aandacht wat meer op thuis te 
kunnen richten. We bedanken Avalon voor haar inzet en wensen haar al het 
goede voor de toekomst toe. 
 

José Rosendahl 
Na 13 jaar als vrijwilligster te hebben gewerkt op de Mozarthof heeft José 
besloten dat het genoeg was. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat José 
zoveel jaar haar tijd heeft gegeven aan de Mozarthof. De leerlingen waren altijd 
blij om haar te zien en met haar te werken. Ook de collega’s gaan José enorm 
missen. Dank voor al je inzet, José! 
 

Ellen Kruis 
Ook Ellen Kruis gaan we missen als onze vaste vrijwilliger. Ellen heeft ons 
geholpen bij het uitvoering geven aan de binnendienst zodat leerlingen steeds 
zelfstandiger hun taken kunnen uitvoeren. Dank ook voor jou inzet, Ellen! 
 

Trix Stöve 
Negen jaar heeft Trix als directeur op de Mozarthof gewerkt en zwaait nu af om 
als beleidsmedewerker te gaan werken voor de scholen die horen bij De Kleine 
Prins. Dus af en toe zal ze daarom ook weer even op de Mozarthof rondlopen.  
Dank je wel, Trix! 
 
 

We verwelkomen in ons midden: 
 

Linda van der Zwaag 
Zij zal als teamleider VSO haar werkzaamheden op de Mozarthof gaan starten. 
Linda heeft gewerkt op het Heuvelrugcollege in Zeist en heeft veel zin om te 
gaan starten. Samen met Ingrid Dispa zal zij het MT van Mozarthof VSO vormen. 
We heten Linda van harte welkom en wensen haar veel werkplezier toe! 
 
 

Aileen Hartgers 
Aileen heeft op onze collega-ZML school ‘de Klimop’ gewerkt en maakt nu de 
overstap naar de Mozarthof. Zij gaat als onderwijsassist werken in de groep 
VOB-A om het ouderschapsverlof van Angelique in te vullen. 
Inmiddels heeft Aileen al flink wat ingevallen op onze school dus is zij al wel een 
beetje een vertrouwd gezicht. Fijn dat je er bent, Aileen! 
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Melissa de Groot 
Al een vertrouwd gezicht binnen onze school is Melissa de Groot. Melissa gaat 
de overstap maken van het scholenteam van Sherpa naar de Mozarthof. Melissa 
gaat bij ons werken als onderwijsassistent op maandag, donderdag en vrijdag in 
groep Das.  
Melissa heeft veel zin om haar steentje te blijven bijdragen, maar nu in een 
andere rol. 
Heel veel werkplezier gewenst, Melissa! 
 

Yvonne Henneken 
Zal het nieuwe schooljaar bij ons werken als dramadocent om de lessen over te 
nemen van Esther Bredewold.  
Zij werkte op Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht als dramadocent en maakt 
nu de overstap naar de Mozarthof. Fijn dat de lessen door kunnen gaan. Veel 
succes en plezier Yvonne! 
 
En dan nog twee heuglijke nieuwtjes: 
 

Angelique v.d. Weerd  
Angelique – onderwijsassistent van het VSO - is bevallen van zoon Daan.  Beiden 
maken het goed. Welkom op de wereld Daan! Angelique gaat nog een aantal 
maanden van haar ouderschapsverlof genieten.  
 

Aline Deijs 
Ook onze vakdocent bewegingsonderwijs heeft een zoon gekregen. Gelukkig 
gaat het met hen beiden ook goed. We heten ook Lucas welkom op de wereld.  

 

 

 

 

Musical en reünie 
 
Wat wás het een geweldige happening op 2 juli in Spant! In Bussum. 
Het hele team heeft de schouder eronder gezet om dit mogelijk te 
maken. Van het decor, de rekwisieten, het inoefenen van de scenes, 
het meespelen, het transport en de logistiek die het met zich 
meebracht. Voor de reunie zijn er adressen opgezocht, foto’s geplakt 
en van alles geregeld. Iedereen heeft meer dan zijn best gedaan om de 
musical en de reunie tot een succes te laten zijn. Een dik compliment 
aan alle collega’s en vrijwilligers van de Mozarthof! 
We hebben heel veel enthousiaste reakties van ouders en andere 
belangstellende mogen ontvangen. Dank jullie wel allemaal! 
We sluiten nu ons feestjaar af en gaan lekker verder. Op naar 51 jaar 
Mozarthof! 
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Welkom nieuwe leerlingen en ouders 
 
We heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom op de 
Mozarthof! 
Fijn dat jullie na de zomervakantie bij ons op school zitten. 
Ook de ouders van onze nieuwe leerlingen heten we van harte 
welkom. 
Een nieuwe school is altijd even wennen. Stel daarom gerust uw 
vragen aan ons! Zo leren we elkaar het snelste kennen. 

 

 

 

 

Sportdag VSO 
 
Wat een fantastische dag was deze sportdag. Acht verenigingen 
hebben gezorgd voor een sportieve dag. Voetbal, honkbal, handbal, 
tennis, hockey, atletiek, kickboksen en dans waren de sporten die de 
leerlingen hebben kunnen doen.  
Het weer werkte gelukkig mee en de sfeer zat er super goed in. Ook 
was Simon Tahamata, oud speler van Ajax, Feijenoord en Oranje er 
om een voetbalclinic te geven. 
De leerlingen hebben genoten en hard gewerkt, mocht er interesse 
zijn om buiten school te gaan sporten bij een van deze verenigingen 
dan kunt u de contactgegevens vinden in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief of contact opnemen met de vakleerkrachten, Joni of 
Sanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Opvang na schooltijd 
 
De Zorggiraf gaat stoppen met de opvang na schooltijd op onze school.  
Zij hebben de zorgvuldige afweging gemaakt dat zij niet kunnen bieden 
wat er volgens hen nodig was, door allerlei omstandigheden. Dat vinden 
wij jammer, maar wij respecteren hun besluit natuurlijk. 
We zijn blij om u te kunnen vertellen dat we met twee andere  
organisaties in zee zijn gegaan. Dat zijn Sherpa en Zorg in Beweging. 
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Beide organisaties zijn bekend met onze school en onze leerlingen. Fijn 
dat we met deze vertrouwde partijen de opvang na schooltijd toch 
kunnen voortzetten. 
De website is nog niet aangepast, maar meer inhoudelijke informatie  
over de opvang van Sherpa  is te vinden op: 
https://www.sherpa.org/ambulante-ondersteuning/scholenteam/bso 
Hier treft u ook de informatie aan hoe u kunt aanmelden. 
Ook Zorg in Beweging heeft een website waar de inhoudelijke  
informatie op staat en hoe u met hen in contact kunt komen. 
https://zorginbeweging.nl/ 
Natuurlijk vangt ook het Zandkasteel op hun locatie in ’s-Gravenland  
nog steeds veel leerlingen van de Mozarthof op. 
Veel organisaties zijn nog op zoek naar personeel. Bent u iemand of 
kent u iemand die interesse heeft, neem dan op de verschillende  
websites ook een kijkje onder het kopje ‘vacatures’. 

 

 

 

 

WLZ aanvragen en IQ test 
 
Er zijn verschillende ouders die ons benaderen met de vraag om een IQ 
onderzoek te doen omdat dit voor de aanvraag van de WLZ (wet langdurige 
zorg) nodig is.  
Helaas kunnen wij niet aan deze vragen voldoen. Wij nemen alleen een IQ 
test af als we als school didactische vragen hebben waar we een antwoord 
op zoeken.  
Mocht er een IQ test nodig zijn en u weet niet wie dit kan uitvoeren, 
overleg dan even met ons en dan denken we met u mee. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Audit op het SO 
 
Afgelopen 18 mei 2022 heeft er een audit plaatsgevonden op SO-Mozarthof.  
Eén van de belangrijkste doelen van een audit voor de Mozarthof is om beter te 
kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs en meer zicht te hebben op de 
verschillende processen en inspectie-indicatoren. De Mozarthof maakt deel uit  
van een auditteam van een aantal speciaal onderwijs scholen in  
Midden-Nederland. Dit auditteam bestaat uit collega’s van de volgende scholen  
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voor speciaal onderwijs; Olivijn, Aventurijn, de Bongerd,  en het OPDC, allemaal uit 
Almere, de Meerklank uit Zeist en de Mozarthof.   
Het auditteam heeft zich voor deze dag voorbereid door verschillende  
documenten van de Mozarthof door te lezen, zoals het schoolplan, het jaarplan  
en de schoolopbrengsten. Op de dag van de audit vonden er diverse interviews  
plaats met mensen van de Mozarthof: leerlingen, ouders, leerkrachten,  
de Commissie van Begeleiding (CVB) en met de directie. 
Wij hebben teruggekregen wat al goed gaat en wat kansen ter versterking zijn  
voor onze school Hieronder delen wij de belangrijkste punten. 
 

Het veilige pedagogische klimaat, de rust in de school en de duidelijkheid voor  
alle leerlingen was voor het auditteam voelbaar en zichtbaar deze dag. Ouders  
ervaren de samenwerking en de communicatie met de Mozarthof als zeer prettig. 
Zij voelen zich nauw betrokken bij het onderwijsproces rondom hun kind. Ouders  
voelen zich gezien. De dagelijkse communicatie vindt plaats via het ouderportaal 
Parro. Ouders geven aan uit te kijken naar de ouderbijeenkomsten zoals deze  
voor Corona plaatsvonden. Zij hebben de wens inhoudelijke thema's gericht op  
de doelgroep van de Mozarthof te bespreken, zodat zij ook daar hun ervaringen 
kunnen delen. 
 

Een duidelijke cyclische wijze van handelen is zichtbaar, op zowel school- als 
groepsniveau, op directie- en op zorgniveau. De zorgcyclus is duidelijk voor alle 
teamleden en overzichtelijk gemaakt in het digitale Handboek. Hierin kunnen alle 
teamleden zien wat er wanneer van hen verwacht wordt en welke documenten 
daarvoor relevant zijn. De Mozarthof heeft de doelen van de leerlingen duidelijk  
in beeld en weet dit ook goed over te brengen naar ouders. Die geven aan goed  
te weten waar hun kind staat en wat de verwachte uitstroom is van hun kind. 
 

Het auditteam heeft op de dag van de audit ervaren dat de visie en de missie van 
de Mozarthof gedragen worden door het hele team. De ingezette ontwikkelingen 
zoals Positive Behavior Support (PBS), Leren Zichtbaar maken, groepsdoorbrekend 
werken (GDW) en spelend leren worden als waardevol en nuttig ervaren.  
 

Kansen ter versterking ziet het auditteam in de afstand tussen de twee SO-
schoolgebouwen; collega's weten elkaar goed te vinden. Het vraagt aandacht om 
elkaar als team te blijven ontmoeten, naast de ingeplande overlegmomenten, met 
bijvoorbeeld een kop koffie of thee. GDW is een sterk punt alleen vraagt het  
cyclisch plannen om versterking. De inzet van het Directe Instructie Model (DIM) 
vraagt om doorontwikkeling. Daarnaast wordt geadviseerd om focus te houden  
op de essentiële keuzes in de ontwikkeling van de school: borg de kwaliteit van de 
ingezette ontwikkelingen, zoals spelend leren, Burgerschap, RESEVO en GDW.  
Eén doel van het onderwijs van de Mozarthof is het vergroten van de leefwereld  
van onze leerlingen, ouders willen hier graag meer over worden geïnformeerd,  
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door bijv. de koffieochtenden en kijkmiddagen weer op te starten en dat de 
inhoudelijke ouderavonden weer gaan plaatsvinden over tal van thema’s die voor de 
leerlingen en hun ouders belangrijk zijn zoals over de WLZ en activiteiten voor onze 
leerlingen. 
 
Wij zijn trots op deze mooie terugkoppeling die wij als SO-team hebben mogen 
ontvangen: verdiend door het hele team. Wij herkennen de kansen ter versterking die 
we komend schooljaar zullen oppakken met elkaar. 

  

 

 

G-volleybal 
 
Volleybal vereniging Nederhorst is aan het onderzoeken of zij een G-
team kunnen gaan starten. 
In de bijgevoegde flyer leest u hier meer over! 
Mooi dat zoveel clubs ook een G-team hebben. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Zomervakantietip 
 
Luister jij al podcasts? 

Op https://kinderpodcasts.nl/ vind je ruim 80 podcasts voor 

kinderen.  

Er zijn podcasts voor de luisterleeftijd van 3-6 jaar, voor de leeftijd 

van 7-10 jaar en van 11-14 jaar. 

Een mooi alternatief voor het beeldscherm en ideaal om mee tot 

rust te komen tijdens de zomervakantie 
  

 

 

Voor ouders, door ouders, Tip 1 
 
Eén van de ouders van de Mozarthof heeft een kook en kijkboek 
geschreven; Burgers van Nederland 
In het boek staan ook twee leerlingen van de Mozarthof. 
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Bierburgers, pittige tantes, zen-burgers, brave burgers, zoetekauwen, mega 
vega’s, kleine & big burgers. Deze burgers en nog veel meer vind je in dit 
leuke kookboek. 
Ze zijn lief, trots, kleurrijk, koel, lekker, leuk om naar te kijken en in te 
bijten. 
Burgers van Nederland, dat zijn jij, ik, wij, zij. Kortom iedereen.  
Geniet ervan. 
 

Het boek is te bestellen bij: 

https://www.bol.com/nl/p/burgers-van-

nederland/9300000068142573?referrer=socialshare_pdp_iphoneapp 
 

0f:  
 

https://www.bruna.nl/boeken/burgers-van-nederland-9789021580999 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Voor ouders , door ouders Tip 2 
 
Graag attenderen we u op het boek dat door een ouder van school is 
geschreven. 
Onze kinderen zijn anders, liefde en chaos in een bijzonder gezin. 

Het is een persoonlijk verhaal van een vrouw, moeder en echtgenote. Het 
boek biedt herkenning voor ouders die een ‘handicap’ overkomt. 
 

Christel vertelt in dit aangrijpende en ontroerende boek over haar 
uitzonderlijke gezin. De jongste drie van haar vier kinderen zijn verstandelijk 
beperkt en autistisch. Hierdoor ontstaat een chaotische en onzekere situatie. 
Uiteindelijk blijken zij het zeldzame syndroom van Cohen te hebben. Eerlijk 
en kwetsbaar schrijft deze moeder over de invloed die haar drie speciale 
kinderen hebben op haar relatie, haar gezin en hun omgeving. 
 

Heb boek is te bestellen via: 
https://www.swpbook.com/boeken/1/geestelijke-
gezondheidszorg/2472/onze-kinderen-zijn-anders 
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Interessante websites 
 
Sophi is een website en digitaal tijdschrift voor al die ouders en verwanten van 
een kind met een beperking, die op zoek zijn naar het delen van ervaringen. Of 
het nu gaat over diagnostiek, de nieuwste therapieën of hoe je goed voor jezelf 
zorgt. Deze onderwerpen en vele anderen waar ouders en verzorgers elke dag 
mee te maken hebben, komen aan bod. Dit online magazine staat vol verhalen 
en biedt herkenning en houvast in het leven van gezinnen met een kind met een 
beperking. 
Neem dus een kijkje op de website: https://www.sophi.online/ 
 
Op de website vakantie met kinderen is een speciale pagina aangemaakt over op 
vakantie gaan voor en met speciale kinderen.  
Wellicht kunt u hier voor de aankomende of een andere vakantie nog wat ideeën 
opdoen. 
Mocht u meer informatie willen: 
https://www.vakantie-met-kinderen.com/vakantie-gehandicapte-kinderen.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Bedankt! 
 
Wat een prachtig afscheid heb ik mogen ontvangen. Ik was ontroerd door 
de leerlingen, de woorden van de collega’s en het mooie cadeau. 
 
Graag wil ik alle ouders en verzorgers bedanken voor de samenwerking 
in de afgelopen jaren. Met veel plezier heb ik de afgelopen negen jaar op 
de Mozarthof gewerkt. Wat een fijne school is de Mozarthof. Ik heb 
genoten van het contact met de leerlingen, hun gezelligheid en de soms 
gekke invallen die altijd weer voor plezier zorgen. U als ouders en 
verzorgers ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat u in de Mozarthof 
hebt gesteld.  
En wat werken er een top collega’s op onze mooie school. Wat een inzet en 
toewijding om elke dag het beste te geven en er een feestje van te maken. 
Met veel vertrouwen laat ik de school achter in de handen van Jasmijn en 
Ingrid. 
Uit de grond van mijn hart; bedankt allemaal! Het ga jullie goed. 

  

 

 

https://www.mozarthof.nl/
mailto:info@mozarthof.nl?subject=Nieuwsbrief%20Mozarthof
https://www.sophi.online/
https://www.vakantie-met-kinderen.com/vakantie-gehandicapte-kinderen.html
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Fijne zomervakantie 
 
En dan is het nu toch echt zomervakantie! Leuke dingen doen, lekker 
naar buiten, mensen opzoeken, misschien een reisje maken. 
Mocht u nog wat inspiratie zoeken voor een leuk uitje, kijk dan eens 
op https://www.kidsproof.nl/gooi/eropuit 
Ik denk dat er genoeg te doen is in ’t Gooi. 
Wat u ook gaat doen, het team van de Mozarthof wenst alle 
leerlingen en hun ouders een prachtige zomervakantie toe! 
Graag zien we iedereen weer op school op 29 augustus 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
Ma 29 augustus  1e schooldag 
Ma 12 september Algemene ouderavond VSO 
Di 13 september Algemene ouderavond SO 
Di 20 september Studiedag, leerlingen zijn vrij 
Ma 17 oktober t/m vrijdag 
21 oktober 

Herfstvakantie 
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