
 

 

Aan: de ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof 

Van: Trix Stöve 

Betreft: update ontwikkelingen op school 

 

 

Hilversum, 15 mei 2020 

 

Weer een update van de ontwikkelingen op de Mozarthof in deze Coronacrisis tijd.  

 

Start SO 

 

Wat was het een feest om de leerlingen van het SO weer te verwelkomen op school! Ik heb nog nooit 

zoveel stralende kinderen gezien toen ze hun juf en klasgenootjes weer zagen. 

Het was even wennen voor ouders en taxichauffeurs om de goede route te lopen, maar dat ging na 

verloop van dagen steeds beter. Wat fijn dat u allemaal rekening hield met elkaar en met ons om de 

afstand te bewaren, maar vooral ook om de situatie met humor te bekijken. Het lijkt wel een 

trainingsparcours rond de school! 

We hebben een goede week gehad. De meeste leerlingen pakten als vanzelfsprekend de draad weer 

op. Anderen hadden even tijd nodig om weer te wennen, maar ook zij konden na verloop van tijd 

weer ontspannen deelnemen in de klas. Gelukkig zijn bijna alle leerlingen weer op school!  

Het was ook fijn om te merken dat er in de afgelopen week geen kinderen of medewerkers van de 

Mozarthof ziek zijn geworden. Laten we hopen dat dat zo blijft.  

Op school doen wij er alles aan om het zo hygiënisch mogelijk schoon te houden. Ook de leerlingen 

weten dat ze veel, héél veel hun handen moeten wassen. We helpen de leerlingen met picto’s en 

stappenplannetjes om de regels na te leven. 

In het SO wordt weer geleerd, gespeeld, gelachen, soms gehuild, gezongen en bewogen. Fijn dat het 

allemaal weer een beetje normaal is. 

 



 

Start VSO? 

 

We wachten met smart op het protocol voor de opening van het VSO. 

Dat hadden we eerlijk gezegd in de afgelopen week verwacht maar vandaag ontvingen we bericht 

dat het uitgeven van het protocol vertraging heeft opgelopen.  

Hieronder treft u de informatie aan zoals wij die van LECSO, het landelijk expertisecentrum Speciaal 

Onderwijs,  de overkoepelende vereniging van het Speciaal Onderwijs hebben ontvangen. 

 

Stand van zaken vso-protocol  

Zoals bekend heeft de PO-Raad het voortouw genomen in het opstellen van de protocollen, zo 

ook voor het vso-protocol. Dat doen zij in zeer nauwe samenwerking met LECSO, zodat er een 

protocol uitrolt dat tegemoet komt aan de eigenheid van het gespecialiseerd onderwijs. We 

zijn een heel eind gevorderd, maar m.b.t. een aantal zaken verlangen wij uitspraken van het 

RIVM: zij zijn de deskundigen die in ieder geval over onderwerpen die de veiligheid en 

gezondheid van onze leerlingen en schoolmedewerkers betreffen, uitspraken moeten doen. 

We tillen hier als LECSO en PO-Raad zwaar aan, aansluitend op onze uitgangspunten, dat er 

geen ruis of onduidelijkheid moet zijn rond zaken die de gezondheid raken.  

In onze vorige brief van maandag jl. gaven wij aan dat de uitspraken van het RIVM op 

woensdag 13 mei verwacht werden en het vso-protocol daarop aangepast kon worden. 

Helaas bleek het RIVM, ondanks aandringen van OCW, LECSO en PO-Raad niet in staat, op 

tijd te leveren. Belangrijke reden daarvoor was dat zij wensen te wachten op uitspraken van 

het Outbreak Management Team (OMT) en die worden zoals nu bij ons bekend pas op 

maandag 18 mei verwacht. Die uitspraken vormen vervolgens de basis voor de 

standpuntbepaling van het Kabinet, dat op dinsdag 19 mei weer met nieuwe informatie zal 

komen middels de persconferentie van de minister president.  

Ontzettend jammer voor het voortgezet speciaal onderwijs, aangezien de tijd onderhand 

begint te dringen. Aan de andere kant kiezen we ervoor om een protocol aan te leveren dat zo 

actueel mogelijk is, zeker op de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Overigens is onderhand 

voor iedereen wel duidelijk waar de schoen wringt: de 1,5 meter afstand regel. Wanneer deze 

gehandhaafd blijft (en daar lijkt het op, hetgeen ons terecht lijkt), dan is de algemene 

opvatting nu dat het onmogelijk wordt om als vso-scholen alle leerlingen op 2 juni weer te 

laten beginnen. In een eerste overleg met OCW werd dan ook al geconcludeerd dat het 



 

oorspronkelijke uitgangspunt ‘alle scholen open voor alle leerlingen’ in die zin bijstelling 

behoeft, dat ‘alle leerlingen’ niet realistisch is. We hebben er erg voor gepleit om op dat vlak 

de scholen toe te vertrouwen maatwerk te leveren, met als strak referentiekader de veiligheid 

en gezondheid (dus de 1,5 meter afstand).  

Een tweede discussiepunt is het leerlingenvervoer. Suggesties zijn om leerlingen die daar 

gebruik van maken mondkapjes te laten dragen, maar ook hier kleven vele bezwaren aan. 

Ook die discussie is dus nog niet afgerond.  

Samenvattend: het OMT doet op 18 mei uitspraken, die op 19 mei door het Kabinet worden 

vertaald naar (nieuwe?) richtlijnen en op basis daarvan hopen wij zo snel mogelijk het vso-

protocol met u te kunnen delen.  

 

Zodra wij de informatie van de overheid hebben ontvangen over de richtlijnen voor het onderwijs 

aan de VSO leerlingen, zullen wij dit vertalen naar een aanpak die passend is voor de Mozarthof. We 

streven ernaar om u hier zo snel als mogelijk is over te informeren. 

Voorlopig wachten we nog even in spanning af. 

 

Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en wenochtend 

Naast het weer starten van de school zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar ook in volle 

gang. 

We zijn blij dat we op de afdeling SO kunnen gaan uitbreiden met een tiende groep. Er is een 

leerkracht aangetrokken en we zijn bezig om de rest van het klassenteam compleet te maken. 

Aangezien de instroom van nieuwe leerlingen nu weer op gang begint te komen is de datum waarop 

we u kunnen laten weten in welke groep uw kind zit, nog niet bekend.  

Op 23 juni 2020 staat wel de ‘wenochtend’ gepland waarbij de leerlingen allemaal een kijkje gaan 

nemen in hun nieuwe klas. We hopen dus ergens in de week voorafgaand aan deze datum de 

indeling bekend te maken. 

 

Hemelvaartvakantie 

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn de leerlingen vrij in verband met Hemelvaart. Er is dan voor 

het SO geen school en voor de leerlingen van het VSO is er geen thuisonderwijs of beeldbellen. 

De lessen op school (SO) of het thuisonderwijs (VSO) beginnen dan weer op maandag 25 mei. 

 

Dan wens ik u voor nu een goed weekend toe. Blijf gezond allemaal! 

Met een vriendelijke groet, 

Trix Stöve 


