
 

 

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

Betreft: update ontwikkelingen  

Van: Trix Stöve 

 

Hilversum, 8 mei 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof, 

 

Alweer de zevende week dat we geen leerlingen op school hebben gehad. Tjonge, wat een tijd! 

Wat missen we iedereen hier op school.  

Gelukkig horen we dat iedereen nog goed gezond is en dat is heel erg fijn.  

 

Opening SO 11 mei 

Gelukkig mogen vanaf 11 mei aanstaande de leerlingen van het SO weer naar school komen. De 

ouders van het SO hebben hier op 6 mei jongstleden een brief over ontvangen. 

We zijn druk in de weer geweest om de school klaar te maken om de leerlingen te verwelkomen én 

om alles zo schoon en veilig mogelijk te maken. Ook is er een filmpje gemaakt om de regels voor de 

leerlingen duidelijk te maken. Fijn als u dit met uw kind bespreekt. 

Het is spannend, maar we verheugen ons er ook op om iedereen weer te zien. 

Houdt u er wel rekening mee dat we zowel ’s morgens als ’s middags de verkeersstromen goed 

moeten regelen en dat dit voor enig oponthoud kan zorgen? Het is voor ons allemaal even wennen. 

Volg alstublieft de aanwijzingen van het personeel op en houd rekening met elkaar door anderhalve 

meter afstand tot elkaar te bewaren! 

En voor de zekerheid toch nog even de waarschuwing; als uw kind verkoudheidsklachten en/of 

koorts heeft, houdt uw kind dan thuis!  

 

Verwachte opening VSO 2 juni 

We gaan ervan uit dat de leerlingen van het VSO vanaf 2 juni weer naar school kunnen. We begrijpen 

goed dat het voor de VSO leerlingen lastig is dat zij nog niet naar school mogen. Ook hen hadden we 

zo graag al weer op school gezien! 

Hoe het open gaan van het VSO precies vorm gaat krijgen weten we nu nog niet. Er is een landelijk 

protocol voor de opstart van het voortgezet speciaal onderwijs in de maak. We verwachten dat in de 

loop van de volgende week te ontvangen. Er zijn al wel richtlijnen opgesteld voor de ‘gewone’  



 

scholen voor voortgezet onderwijs. Zij moeten zich  houden aan de anderhalve meter afstand tussen 

leerlingen en personeel én zorgen dat er looproutes zijn die elkaar niet kruisen.  

Voor het VSO houden we er ook rekening mee dat niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen. 

Daar gaan we een plan op bedenken. Ook over de inrichting van de lokalen en de looproutes in de 

gangen zijn we al aan het nadenken. 

Wanneer we het protocol voor de opening van de VSO scholen binnen hebben gekregen passen we 

dat aan voor de situatie op de Mozarthof. Daarna ontvangen de ouders van de VSO leerlingen een 

brief met hoe we het VSO weer gaan openen. 

Nog even geduld dus! 

 

Geen schoolreisje en schoolkampen 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om het schoolreisje van het SO en de schoolkampen van het VSO 

door te laten gaan. We mogen geen activiteiten buiten de school houden. 

De ouders van de leerlingen van het VSO ontvangen in de loop van volgende week bericht over hoe 

het al betaalde geld zal worden terug betaald. 

 

Schoolverlaters VSO  

Voor onze schoolverlaters zijn we aan het nadenken hoe wij hen toch een mooi afscheid kunnen 

geven. Gelukkig hebben we nog even de tijd om dit uit te puzzelen. 

 

Juniweek SO vervalt 

De vrije juni week van het SO vervalt. De leerlingen van het SO komen op 2, 3, 4 en 5 juni WEL naar 

school. We zijn veel te blij dat iedereen weer naar school mag! 

 

Dit was weer even de wekelijkse update over de Corona ontwikkelingen op de Mozarthof. 

 

Met een hartelijke groet en blijf gezond! 

 

Trix Stöve 


