
 

 

Aan: ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof 

Van: Trix Stöve 

Betreft: Update ontwikkelingen op de Mozarthof 

 

Hilversum, 20 mei 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof, 

Met spanning hebben we uitgekeken naar de persconferentie van de minister-president van 

afgelopen dinsdag. We kijken allemaal reikhalzend uit naar versoepelingen maar willen natuurlijk ook 

onze gezondheid niet op het spel zetten. 

Gelukkig zijn ook in de afgelopen dagen geen signalen binnengekomen van met Corona besmette 

leerlingen of medewerkers.  

 

Opening VSO 

Gisteravond gaf de minister-president in de persconferentie aan dat ook de scholen voor VSO hun 

deuren weer mogen openen per 2 juni aanstaande. Dat is goed nieuws! 

 

Ook in het VSO is het belangrijk dat we de anderhalve meter maatregel zo goed als mogelijk is 

naleven. De VSO-scholen mogen maatwerk leveren, gericht op het veilig geven van onderwijs op de 

eigen school. We houden daarbij de belangen van onze leerlingen én de belangen van de 

medewerkers van de Mozarthof goed in het oog.  We gaan bekijken wat er mogelijk is om de 

leerlingen op school onderwijs te geven. Voor de leerlingen die niet naar school gaan zal er 

thuisonderwijs worden aangeboden. Uiterlijk woensdag 27 mei ontvangen de ouders van de 

leerlingen van het VSO van ons bericht hoe wij het onderwijs gaan vormgeven. 

 

 

 



 

 

 

 

Rapportage en oudergesprekken 

Door het werk dat de leerlingen thuis hebben gemaakt goed te bekijken en door het afnemen van 

allerhande toetsjes, peilspelletjes en observaties gaan de klassenteams de gemaakte groepsplannen 

evalueren. Zo proberen we een goede inschatting te maken van waar uw kind in zijn of haar 

leerontwikkeling gebleven is en nemen dit op in de rapportage. 

Op 19 juni 2020 ontvangt u dan de rapportage over de afgelopen periode.  

Het ontwikkelingsperspectiefplan zal geen deel uitmaken van de rapportage. Door het uitbreken van 

de Coronacrisis heeft het aanpassen van de ontwikkelperspectiefplannen aan het landelijk 

doelgroepenmodel vertraging opgelopen. Hier gaan we in het nieuwe schooljaar weer flink mee aan 

de slag. 

U ontvangt van de klassenteams een uitnodiging om de rapportage via beeldbellen met u te 

bespreken. De oudergesprekken zullen in de week van 22 juni worden gehouden en hebben de duur 

van 20 minuten. 

 

Groepsdoorbrekend werken SO 

In het SO gaan we vanaf maandag 25 mei weer starten met het groepsdoorbrekend werken. We 

gaan er nog even flink tegenaan om het ‘Zoveel Mogelijk Leren’ in deze laatste maand waar te 

maken. Vanzelfsprekend zorgen we ook tijdens het groepsdoorbrekend werken voor goede 

hygiënische maatregelen. 

 

Dan wens ik u tot slot een goed Hemelvaartweekeinde toe. 

Geniet van het mooie weer. 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Trix Stöve 


