
 

 

Aan: ouders en verzorgers van leerlingen van Mozarthof 

Van: Trix Stöve 

Betreft: aanscherping maatregelen Coronavirus 

 

Hilversum, 13 maart 2020 

 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van  Mozarthof, 

 

Gisteren zijn door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het 

Coronavirus tegen te gaan. Onderaan de brief vindt u een overzicht van de maatregelen die in elk 

geval tot en met 31 maart aanstaande van kracht zijn. Uiteraard zal ook de Mozarthof de 

maatregelen opvolgen. 

Tot op heden zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen en/of medewerkers op onze school. 

Dat betekent dat er voor ons nu geen aanleiding is om andere maatregelen te nemen dan die door 

de Rijksoverheid bekend zijn gemaakt. De school blijft vooralsnog dus open. 

We bekijken wel welke activiteiten doorgang kunnen vinden en welke schoolactiviteiten eventueel 

afgelast zullen worden. 

 

Wat betekenen deze maatregelen voor de leerlingen? 

• Wanneer uw kind verkouden is, hoest, keelpijn of koorts heeft mag uw kind niet naar school 

komen.  

• Als uw kind verschijnselen krijgt op school, dan vragen wij u om uw kind zo snel mogelijk op 

te halen. Als de verschijnselen weer over zijn is uw kind weer welkom op school. 

•  Uw kunt uw kind ziek melden bij het secretariaat van de school. 

 

Wat betekent dit voor het geven van onderwijs? 

Voor de medewerkers van de Mozarthof gelden de richtlijnen van het RIVM voor zorg- en 

onderwijspersoneel. Zij blijven thuis bij: 

• Verkoudheid, hoesten én koorts 

• Koorts boven 38 graden 

Alleen verkoudheid en/of hoesten is voor hen geen reden om thuis te blijven. 

 



 

 

Op het moment dat er meerdere personeelsleden ziek zijn, kunnen groepen samengevoegd worden 

mits er voldoende ondersteunende begeleiding aanwezig is en dit geen grote nadelige effecten heeft 

op de leerlingen. Dat zullen we per situatie inschatten.  

In het geval het niet meer mogelijk is om voldoende personeel in te zetten, zullen er klassen thuis 

moeten blijven. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover natuurlijk zo snel mogelijk 

geïnformeerd. 

 

Hygiënemaatregelen op school  

Op school zetten wij de preventieve voorzorgsmaatregelen voort die al van kracht zijn. 

De maatregelen zijn: 

• Was regelmatig en langdurig de handen, zeker voor het eten 

• Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg 

• Raak de neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan 

• We geven elkaar geen hand  

 

Melding maken bij de school indien er een besmetting wordt geconstateerd 

Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind of in uw gezin worden geconstateerd, dan vragen 

we u om dit gelijk te melden bij de school. 

Heeft u vragen of twijfelt u over het naar school sturen van uw kind, dan vragen wij u om contact op 

te nemen met de GGD via het speciale nummer dat hiervoor is open gesteld: 035-6926400 

Als er zich een situatie voordoet waarin sprake is van een besmette leerling of medewerker, dan 

bepaalt de school samen met de GGD welke vervolgmaatregelen er moeten worden genomen. 

Daarover wordt u uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd. 

 

Er wordt in de komende tijd veel van ons gevraagd. We maken met elkaar een uitzonderlijke situatie 

mee die grote impact heeft op onze maatschappij. We vragen u om u aan alle maatregelen te 

houden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. U begrijpt dat dit ook voor ons een 

dynamische periode is en we niet kunnen inschatten wat het verloop ervan zal zijn. We houden 

contact met de GGD en het RIVM en houden u op de hoogte als er iets verandert. 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Trix Stöve 
Directeur Mozarthof 



 

 
 

 

 

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus met ingang van 12 maart 2020 

 

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale 

contacten. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt 

ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en 

sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de 

werktijden te spreiden. 

• Voor kwetsbare personen: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. 

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: blijf pas thuis als u koorts hebt. Overleg 

met uw werkgever. Reis niet naar het buitenland. 

• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht online colleges aan te bieden 

• Scholen in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs als ook de kinderopvang 

blijven open. Kinderen die verkouden zijn moeten thuisblijven. 

 

 

Bron: Rijksoverheid.nl 


