
 

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

Van: Ingrid Dispa en Trix Stöve 

Betreft: openstelling VSO 

 

Hilversum, 26 mei 2020 

 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van het VSO van de Mozarthof, 

 

Het VSO van de Mozarthof mag vanaf dinsdag 2 juni aanstaande de leerlingen weer ontvangen op 

school! Wat zijn we daar blij om! 

 

Na weken van beeldbellen, filmpjes opnemen en werkpakketten maken kunnen we elkaar nu 

eindelijk weer echt zien. 

Het openen van de school is echter ook aan regels gebonden. Ook in het VSO zullen we de 

anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers in acht moeten nemen. Dit wordt 

zoveel als mogelijk is gehandhaafd maar is niet altijd goed uitvoerbaar. Om de anderhalve meter 

maatregel uit te kunnen voeren maakt dat niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school kunnen.  

We zijn ook gehouden aan allerlei andere richtlijnen van het RIVM zoals die gelden voor de scholen. 

De belangrijkste richtlijn hierin is dat leerlingen én medewerkers die klachten hebben thuis blijven! 

Bij twijfel de leerling niet naar school sturen helpt om ervoor te zorgen dat iedereen op school 

gezond blijft. 

Elke leerling zal twee dagen in de week naar school gaan en drie dagen in de week thuisonderwijs 

volgen. We hebben voor deze verdeling gekozen om drie redenen; 

- Leerlingen komen tot aan de zomervakantie twee vaste dagen in de week naar school. Dit 

natuurlijk tenzij de regering een verdere versoepeling of een volgende sluiting bekend 

maakt. De leerlingen hebben een vaste groep leerlingen waar zij samen onderwijs mee 

volgen. Door deze indeling kan een nieuw en overzichtelijk ritme ontstaan. De lessen voor 

bewegingsonderwijs, muziek, drama, techniek en tuin gaan – soms in aangepaste vorm- 

door. De lessen voor WEP horeca komen te vervallen. De kantine zal niet geopend zijn. 



 

Voor de leerlingen in de bovenbouw die al stage lopen, kan dit in hun persoonlijk rooster 

afwijken. 

- De roosters van de praktische vakken proberen we zoveel als mogelijk is in stand te houden. 

- De ‘vijfde’ dag besteden de leerkrachten aan het vormgeven van het thuisonderwijs 

aangezien het fysiek lesgeven en het vormgeven van het afstandsonderwijs beiden aandacht 

vragen. 

U ontvangt van de klassenteams uiterlijk woensdagmiddag 27 mei aanstaande, een email wanneer 

uw kind de school kan bezoeken. We hebben hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met het 

gebruik van de naschoolse opvang en in welke samenstelling van een deel van de groep uw kind het 

meest tot zijn of haar recht komt. We proberen hierin, zoals u van ons gewend bent, om maatwerk te 

leveren. 

We verwachten dat binnenkort ook de stagebedrijven hun deuren weer zullen openen. We proberen 

hier voor de leerlingen die het betreft rekening mee te houden in het rooster. 

Ook de pauzetijden worden aangepast zodat niet alle leerlingen tegelijkertijd buiten zijn. We 

ontwerpen hiervoor een tijdelijk rooster. 

Ouders van leerlingen in cruciale beroepen kunnen een beroep blijven doen op de noodopvang 

indien hun kind een ‘thuisdag’ heeft op de dag dat u moet werken.  

Met betrekking tot het opstarten van het leerlingvervoer wordt u nog nader geïnformeerd. De 

landelijke richtlijnen hiervoor zijn nog niet bekend gemaakt. 

 

De PO en VO raad hebben samen met LECSO, het landelijk expertisecentrum Speciaal Onderwijs, het 

protocol voor het openstellen van het VSO gemaakt. Hierin staan de richtlijnen vermeld waar de 

scholen zich aan te houden hebben.  

We hebben met dit protocol als uitgangspunt de situatie zoals we deze op de Mozarthof hanteren 

beschreven.  

Wilt u dit aandachtig doorlezen en met uw kind of pupil bespreken? Op de website van de Mozarthof 

staat een filmpje waarin Ingrid en Trix de leerlingen welkom heten en kort uitleggen wat er staat te 

gebeuren. Het filmpje is te zien op: https://www.mozarthof.nl/mto/ 

Via de klassenteams ontvangen de leerlingen een filmpje(s) waarin de nieuwe situatie in de klas 

wordt uitgelegd. Zo hopen we de leerlingen goed voor te bereiden op het weer naar school kunnen 

gaan. 

Voor vragen kunt u terecht bij het klassenteam en natuurlijk ook bij ons. 

We hebben er zin in!    

 

Met een hartelijke groet, 

 

Ingrid Dispa en Trix Stöve 

https://www.mozarthof.nl/mto/


 

Protocol VSO Mozarthof 

Zoals bijna elk protocol is ook dit een levend document. We passen het aan en stellen het bij naar 

bevind van zaken.  

I  Algemeen 

1. Algemene RIVM 
richtlijn  
Veiligheidsrisico’s 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt:  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

• Personeelsleden en leerlingen houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. Personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand 
van elkaar. Leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

• Zorgverlening zie hoofdstuk IV 

• Neemt het aantal Corona gerelateerde klachten onder 
leerlingen of personeel toe, dan neemt de school contact op 
met de GGD 

2. Fysiek contact • Er worden geen handen geschud 

• Er staan borden bij de ingang van de school waarop staat de 
1,5 meter afstand regel staat. 

• Indien fysiek contact nodig is, dan zal dat gedaan worden. 
Mocht een leerling zo ontregeld zijn dat meermalen fysiek 
contact nodig is, dan zal contact met de ouders worden 
opgenomen om de leerling te laten ophalen. 

3.  Hygiëne maatregelen 
 

• De Mozarthof draagt er zorg voor dat de algemene hygiëne 
voorschriften van het RIVM worden nageleefd; 
www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen 

• Iedereen wast goed zijn /haar handen en meerdere keren per 
dag voor tenminste 20 seconden. Handen goed afdrogen met 
papieren handdoekjes 

• Handenwassen met water en zeep bij het begin van de dag, 
voor het eten, na de pauze en na toiletbezoek. 

• In de toiletruimte en klassen zijn papieren handdoekjes 
aanwezig. 

• Hoesten en niezen in de elleboog 

• Niet aan je gezicht zitten 

• Oppervlakten worden schoongemaakt met water en zeep of  
reinigingsdoekjes. Er is met name aandacht voor 
contactpunten als deurklinken, lichtknopjes en trapleuningen 
en toiletbediening. Zowel personeel als leerlingen kunnen deze 
taken uitvoeren. 

• Personeelsleden dragen handschoenen bij het verzorgen van 
leerlingen en indien gewenst een mondkapje. 

 
Ten aanzien van leermiddelen 

• Tafels worden door de leerlingen ’s morgens en ’s middags 
schoongemaakt. 

• Leermiddelen worden regelmatig schoongemaakt met water 
en zeep, reinigingsspray of schoonmaakdoekjes. 

Ten aanzien dan de schoonmaak 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen


 

• Dagelijks is er een intensieve schoonmaak. De nadruk ligt op 
contactpunten en de toiletbediening. Prullenbakken worden 
dagelijks geleegd. 

 

II  Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod 

1. Focus Voor alle leerlingen is het mogelijk om fysiek onderwijs te volgen 
hoewel er een beperking is in het aantal dagen dat de leerling naar 
school gaat. 

2. Groepsgrootte Er is geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. Dit 
wordt o.a. bepaald door de omvang van de lokalen en de 
inzetbaarheid van het personeel. Er wordt zo veel als mogelijk is 
gewerkt met vaste groepssamenstellingen en waar dat kan in de 
eigen lokalen. Voor de praktijkvakken zal gebruik worden gemaakt 
van de praktijklokalen. 

3. Consequenties voor 
stage 

Stages van leerlingen buiten de school kunnen alleen doorgang 
vinden als; 

- De stage-locatie open is en de leerling kan begeleiden.  
- De richtlijnen van het RIVM worden nageleefd door de 

stage-locatie 
- De stagiair op de locatie kan komen 

4. Consequenties voor 
aanbod 

De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van het 
onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel vinden 
doorgang. 
Alle andere activiteiten als excursies en voorstellingen zijn komen te 
vervallen. 
Tijdens de dagen op school krijgen onze leerlingen zoveel mogelijk 
instructie op de doelen zoals deze in het groepsplan zijn opgesteld. 
Op de dagen dat de leerlingen thuis onderwijs volgen, worden 
verwerkingslessen aangeboden. De leerlingen krijgen ook -deels- de 
praktische vakken, expressievakken en bewegingsonderwijs 
aangeboden. Ook bij deze vakken zal de anderhalve meter zo goed 
als mogelijk is worden gehandhaafd, eventueel worden activiteiten 
aangepast. 
Voor bewegingsonderwijs zal het lesaanbod zoveel als mogelijk 
buiten worden aangeboden.  

5. Consequenties voor les 
op afstand. 

Niet alle leerlingen kunnen alle dagen op school zijn. De Mozarthof 
voorziet in kwalitatief goed thuis onderwijs als de leerlingen niet 
naar school gaan.  

6. Ondersteuning van 
leerlingen door 
(externe) professionals 
in de school 

De zorgverlening door begeleiders van Sherpa en het inzetten van 
tolken kan weer worden opgestart, met inachtneming van de RIVM 
richtlijnen. 

7. Contact ouders en 
verzorgers 

Er is geen fysiek contact tussen het personeel van de Mozarthof en 
de ouders of verzorgers. 
De oudergesprekken zullen digitaal plaats vinden 
Ouders en verzorgers kunnen hun kind wel halen en/of brengen, 
mits de 1,5 meter afstand t.o.v. anderen in acht wordt genomen, 
maar mogen de school niet betreden. 



 

 

III  In en rondom het schoolgebouw 

1. Consequenties 
schoolgebouw en 
faciliteiten. 

De werkplekken van de leerlingen staan op minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar. Om optimaal gebruik te maken van de 
beschikbare ruimte zijn soms tafels tegen de muur geplaatst. 
De klassenteams maken een filmpje om de leerlingen voor te 
bereiden op hoe het lokaal er nu uitziet. 
Per groep wordt gekeken welke voorbereiding t.a.v. het klaarleggen 
van materialen wenselijk en mogelijk is. 
We ventileren de ruimtes door te werken met openstaande ramen 
en waar mogelijk de deuren. 

2. Schoolplein We passen het pauzerooster aan zodat er niet door teveel leerlingen  
tegelijk pauze wordt gehouden en de 1,5 meter afstand niet in acht 
kan worden genomen. 

3. Looproutes in en rond 
de school 

We hanteren zoveel mogelijk dezelfde looproutes in de school. 
 
Leerlingen zijn vanaf 08:15 uur welkom op school en lopen via de 
aangegeven looproute gelijk door naar hun klas. Zij wachten dus niet 
op het schoolplein.  
 
Er wordt een filmpje gemaakt waarin wij de looproutes aan de 
leerlingen uitleggen om ze voor te bereiden op de nieuwe situatie. 
 
De VSO groepen op de benedengang maken gebruik van de eigen 
klassendeur, grenzend aan het schoolplein. 
De groepen OBA en OBB gaan via de hoofdingang van gebouw 29 
naar binnen en naar buiten. 
De rest van de VSO groepen op de bovengang maken gebruik van de 
ingang via het VSO plein. 
 
Op het terrein van de Mozarthof staan personeelsleden in oranje 
hesjes en begeleiden de leerlingen/chauffeurs/ouders in het lopen 
van de goede route. Met de chauffeurs zijn afspraken gemaakt over 
het parkeren van de bussen en het ophalen van de leerlingen. 
 
Indien ouders hun kind brengen of halen, dan gelden de volgende 
maatregelen; 

- Ouders / verzorgers komen niet op het schoolplein of in de 
school. 

- Ouders kunnen parkeren op het kleine parkeerterrein bij de 
ingang van gebouw 29. Wilt u niet langer blijven staan dan 
nodig is om uw kind af te zetten. 

- Wanneer u uw kind ophaalt, blijf dan tot dat het tijd is in de 
auto zitten. 

- Leerlingen worden door maximaal één volwassene 
weggebracht en/of opgehaald. 

Wilt u alstublieft de aanwijzingen van het personeel opvolgen? 



 

Het is voor ons allemaal wennen en bijstellen waar nodig maar met 
ieders inzet en goede wil lukt het ons om het halen en brengen goed 
te organiseren. 

4. Kluisjes en jassen De kluisjes worden niet gebruikt. De leerlingen nemen hun jas en tas 
mee het lokaal in. Dit om opstoppingen in de gang te voorkomen. 

5. Pauzebeleid De kantine blijft gesloten. De leerlingen eten en drinken hun 
meegebrachte etenswaren in de klas op. Wilt u ervoor zorgen dat de 
leerlingen dit zo zelfstandig mogelijk kunnen doen? 
De pauzetijden worden nog meer gespreid dan voorheen al 
gebeurde. 

6. leerlingenvervoer • De gemeente organiseert het leerlingenvervoer op de reguliere 
wijze. 

• De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een 
leerling te vervoeren. Dit betekent dat leerlingen met klachten 
(neusverkouden en/of hoesten en/of koorts) of leerlingen die 
gezinsleden hebben met deze klachten , niet vervoerd kunnen 
worden. 

We verwachten nog een protocol voor het leerlingvervoer. 

 

IV  Gezondheid 

1. Medisch handelen / 
zorgverlening 

Uitgangspunt is dat de 1,5 meter afstand wordt gehanteerd. 

• De gangbare medische protocollen blijven gewoon van kracht 
binnen de school. 

• Voor zorgverlening bij toiletgang e.d. worden handschoenen 
gebruikt zoals gebruikelijk en een mondkapje gedragen indien 
de medewerker dit wenst. 

• Leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke 
medische aandoening een extra gezondheidsrisico lopen vragen 
wij de ouders / verzorgers te overleggen met de behandelend 
arts van de leerling om advies over het veilig naar school gaan te 
vragen. 

2. Thuisblijfregels – 
gezondheid leerlingen 

De school past de adviezen en richtlijnen van de RIVM toe. 

• Een leerling met klachten die passen bij Covid-19, zoals 
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts blijft thuis! De 
leerling komt pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten 
meer heeft. 

• Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft thuis 
uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is 
minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor informatie:  
https://lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden van de leerlingen klachten heeft 
die passen bij Covid-19 zoals hierboven beschreven, dan blijft de 
leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 
klachtenvrij is, dan mag de leerling weer naar school. 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor 
Covid-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 14 
dagen thuisblijven. De leerling kan weer naar school als iedereen 
in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie voor informatie: 

https://lci.rivm.nl/leefregels


 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

• Bij twijfel blijft de leerling thuis! 

• Testbeleid bij leerlingen: www.rivm.nl/coronavirus-
covid19/testen 

• Wanneer de leerlingen gedurende de dag klachten ontwikkelt, 
gaat de leerling direct naar huis of wordt direct opgehaald. Hier 
is geen discussie over mogelijk! Een temperatuurmeting wordt 
niet gebruikt als indicator. Zorg er dus voor dat u iemand ‘stand-
by’ heeft staan om in voorkomende gevallen uw kind van school 
op te komen halen. De leerling kan ook geen gebruik maken van 
de noodopvang. 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dat is een beslissing van de 
ouders in overleg met de school. U kunt hierover contact 
opnemen met de afdelingsleider van het VSO: Ingrid Dispa. Zie 
voor meer informatie over risicogroepen: 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_risicogroepen 

• Leerlingen van wie de gezinsleden tot een risicogroep behoren 
kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ook dit is een 
beslissing van de ouders in overleg met de school; Ingrid Dispa 

3. Thuisblijfregels – 
gezondheid personeel 

• De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 

• Wanneer een medewerker klachten heeft kan deze binnen 
afzienbare tijd getest worden. 

 

V   Capaciteit 

1. Beschikbaarheid 
personeel 

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. 
Indien er geen vervanging is, dan wordt bekeken welke 
mogelijkheden er tot het geven van thuisonderwijs zijn. Dit is o.a. 
afhankelijk van de duur van de zieke collega, zoals dat ook in een 
reguliere situatie is. 

 

VI   Opvang 

1. Nood- en crisisopvang 
Voor leerlingen in 
kwetsbare posities en voor 
leerlingen van ouders / 
verzorgers met cruciale 
beroepen. 
 

De noodopvang van kinderen van ouders / verzorgers met cruciale 
beroepen blijft mogelijk indien u werkt terwijl uw kind een 
‘thuiswerk’ dag heeft. Ouders de nu al gebruik maken van deze 
regeling kunnen dit voortzetten en de gewenste inzet doorgeven 
aan Angelique v.d Weerd. 
Met het opengaan van de school denken wij dat crisis opvang voor 
leerlingen in kwetsbare posities niet meer nodig is. 
Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, neem dan contact op met 
de leerkracht van uw kind. Zij informeert de schoolmaatschappelijk 
deskundige van de school, Hester de Lange waarna een afweging 
wordt gemaakt om uw kind op te vangen. 
Afhankelijk van of uw kind een indicatie heeft voor het Zandkasteel 
of Sherpa zal deze organisatie óf de school de opvang regelen. 

 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_risicogroepen

