
 

 

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

Van: Jasmijn Sijmons – ter Beek en Trix Stove 

Betreft: maatregelen m.b.t. de start op 11 mei 2020. 

 

Hilversum, 6 mei 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Maandag 11 mei gaan we weer van start nadat we een aantal weken noodgedwongen thuis hebben 

moeten blijven vanwege het Corona virus. 

We zijn blij dat het speciaal onderwijs ‘gewoon’ van start mag gaan. Alle leerlingen van het SO 

kunnen de hele week op de gewone schooltijden naar school komen.  

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Het personeel probeert wel het 

lichamelijk contact met de leerlingen te beperken tot dat wat noodzakelijk is met betrekking tot 

verzorging, geruststelling of aansturing. 

Hieronder zal ik per onderdeel beschrijven hoe we de komende weken zullen zorgdragen voor ieders 

welzijn. Want boven alles staat het belang van ieders gezondheid, zowel van de leerlingen als van het 

personeel dat werkzaam is op de Mozarthof. 

Met vragen kunt u zich altijd tot het klassenteam richten. Natuurlijk zijn ook Jasmijn en ik bereikbaar 

voor vragen. 

We vinden het spannend, maar hebber er ook heel veel zin in om de leerlingen weer te zien! 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Jasmijn Sijmons – ter Beek,  afdelingsleider SO 

Trix Stöve - directeur 

 

 

 

 

 



 

Onderwerp Uitwerking 

Algemene richtlijn 
RIVM 

De nieuwe richtlijn van het RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de 
onderwijssetting.  
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter 
afstand bewaard te worden.  
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand 
bewaard worden.  
• Scholen melden zich bij de GGD als er meer dan één geval van Corona 
zich voordoet op school. 

Fysiek contact • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.  
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, 

tenminste 20 seconden.  
• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de ellenboog.  
• Niet aan je gezicht zitten.  

• Papieren zakdoekjes gebruiken en na gebruik gelijk weggooien 

• Geef uw kind makkelijke kleding en schoenen aan zodat hij/zij zich zo 
zelfstandig mogelijk kan aan- en uitkleden 

• Geef uw kind geschild fruit of groente mee dat hij/zij zo zelfstandig 
mogelijk kan opeten. 

Hygiënemaatregelen We dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het 
RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Er is handgel aangeschaft, en 
wellicht door u meegegeven, waar de handen van de leerlingen en het 
personeel regelmatig mee worden schoongemaakt. 
Voor het verschonen van de leerlingen zijn er handschoenen voor het 
personeel, zoals ook hiervoor al aanwezig was. Luiers worden in een 
dichte prullenbak gedaan.  

Schoonmaak Dagelijks is er een intensieve schoonmaak door het schoonmaakbedrijf. In 
de klas zorgt het personeel ervoor dat er regelmatig schoongemaakt 
wordt. Hiertoe zijn extra schoonmaakmiddelen aangeschaft zodat er in de 
klassen drie keer per dag de tafels en contactvlakken kunnen worden 
schoongemaakt. 

Ondersteuning van 
leerlingen door 
(externe) 
professionals in de 
school 

De zorgmedewerkers van Sherpa zullen vanaf de start weer in de klassen 
aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden. 
De ondersteuning van logopedie, fysiotherapie en ergotherapie wordt 
opgestart zodra de leerling in woord of gedrag aangeeft dit weer aan te 
kunnen. Op maandag 11 mei zullen er nog geen ondersteunende 
therapieën worden aangeboden. 

Contact ouders 
en/of taxichauffeurs 
 
Looproutes in en 
buiten de school. 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ 
verzorger(s) (cf RIVM richtlijn). Eventuele gesprekken vinden digitaal 
plaats. 
 
Ook de inloopochtend en -middag komen te vervallen. 
 
Ouders / taxichauffeurs die hun kind brengen begeleiden hun kind tot aan 
de (voor) deur. Daar worden de leerlingen ontvangen door het personeel. 
 



 

Groepen gebouw 31:  
- Voordeur 1: Das, Egel, Haas 
- Voordeur 2: Vos, Muis, Mol 

Groepen gebouw 29: 
- Eigen klassendeur aan plein: Ree en Uil 
- Voordeur gebouw 29: Wolf 

 
Ouders / taxichauffeurs die hun kind halen, kunnen hun kind ophalen bij 
de klassendeur grenzend aan het schoolplein. Leerlingen van groep Wolf 
worden opgehaald bij de voordeur van gebouw 29.   
U volgt hierbij de looproute als aangegeven. Personeel van de school zal u 
hierbij begeleiden. 
 
Voor de volledigheid: ouders en taxichauffeurs gaan NIET de school 
binnen. 

Leerlingvervoer. De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het 
speciaal onderwijs op de reguliere wijze. De koepelorganisatie voor het 
Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen coronaprotocol In overleg met 
OCW en VNG wordt naar afstemming gezocht.  
Er is geen afstandscriterium voor leerlingenvervoer in het speciaal (basis) 
onderwijs. 
Geef zelf aan uw vervoerder door dat uw kind weer naar school gaat. 
Vanuit de Mozarthof is Jamillah Batelaan contactpersoon voor het 
leerlingvervoer indien er zich problemen voordoen. 

Pauzebeleid Het buitenspelen met andere groepen wordt beperkt. Er wordt een nieuw 
buitenspeelschema gemaakt waardoor er steeds maar twee groepen 
tegelijk buiten zijn. Er zal van meerdere schoolpleinen gebruik worden 
gemaakt. 

Trakteren op school  Mocht uw kind jarig zijn (geweest) dan kan dat op school gevierd worden. 
We vragen u echter om alléén voorverpakte traktaties mee te geven om 
uit te delen.  
Wilt u goed afstemmen met het klassenteam wanneer de verjaardag 
gevierd gaat worden? Enige spreiding is wel gewenst hierin. 

Thuisblijf regels en 
wegstuur regels 
t.a.v. gezondheid 
van leerlingen 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn 
er de volgende maatregelen van kracht:  
• Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis of worden 
naar huis gestuurd. 
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s).  
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met 
de school).  
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen 
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

Thuisblijf regels en 
wegstuur regels 
t.a.v. gezondheid 
van personeel 

Ook voor het personeel zijn thuisblijf regels opgesteld conform de 
richtlijnen van het RIVM. 
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Als dit 
niet mogelijk is, zal de groep gevraagd worden om thuis te blijven. 



 

Wat te doen bij 
ziekte van personeel 

Afhankelijk van de duur van afwezigheid van de leerkracht wordt bekeken 
of (een deel) onderwijs op afstand mogelijk is. 

Naschoolse opvang De naschoolse opvang hervat de werkzaamheden zoals met ouders 
overeen gekomen. 

Inhoudelijk 
programma 

Bij de start van het onderwijs zullen we specifiek aandacht besteden aan 
de achterliggende periode en wat de leerlingen daarin hebben 
meegemaakt. 
We gebruiken de schoolstructuur en de werkmomenten om weer te 
wennen aan het ritme en de regelmaat van de school.  
De gym-, muziek-, en drama lessen worden volgens rooster hervat en 
soms wat uitgebreid.  
Wanneer de leerlingen weer gewend zijn aan het schoolse ritme zullen 
we de lessen groepsdoorbrekend werken hervatten. Hierbij kijken we ook 
naar de gezondheidseffecten zoals deze zich mogelijk voordoen. 

 


