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

Betreft: update ontwikkelingen op school 

 

Hilversum, 9 maart 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

De vierde week van de sluiting van de scholen zit er bijna op. Wat is er veel gebeurd in deze 

afgelopen weken. Ieders leven is ingrijpend veranderd. De kinderen zijn thuis van school, wellicht dat 

er ook in uw gezin of familie mensen ziek zijn geworden of zijn er zorgen over het inkomen omdat er 

veel bedrijven niet open zijn. We leven daarin met u mee! 

De collega’s van de klassen houden contact met u en de leerlingen. Wanneer er zorgen zijn, deel dit 

dan met de school. We proberen u dan zo goed als mogelijk is te ondersteunen. 

Op school raken de collega’s er inmiddels bedreven in om het leren op afstand vorm te geven. Er 

worden lespakketten gemaakt, werkschema’s en picto’s aangeleverd en instructiefilmpjes gedeeld. 

We hopen dat het voor iedereen lukt om de kinderen thuis aan het werk te krijgen, maar hebben er 

ook alle begrip voor als dat niet (helemaal) lukt. Weet dat we jullie inzet enorm waarderen want we 

weten ook dat het geen gemakkelijke klus is met alles wat nu op het bordje van iedereen ligt. Hou 

het daarom ontspannen en geniet ook zeker van het buiten zijn en de zon met dit mooie weer. 

 

Beeldbellen 

In de afgelopen week hebben we onze ICT systemen ingericht op beeldbellen. Als personeel hebben 

we allemaal instructie gekregen hierover. Wellicht bent u al gebeld door het klassenteam voor een 

eerste contactmoment. We hopen vervolgens te kunnen uitbreiden door met meerdere leerlingen 

tegelijk te bellen. Zo kunnen de klasgenoten elkaar ook weer even zien en spreken. 

 

Indicatie uitbreiden 

Kinderen die vanuit de wet langdurige zorg  of vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning een 

persoonsgebonden budget hebben, kunnen hun indicatie uitbreiden en extra zorg inkopen. Meer 

informatie vindt u in onderstaande link. 

https://www.pgb.nl/budgethouder-kan-extra-zorg-inkopen/ 
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Informatie van de sociale verzekeringsbank. 

Via één van de ouders kregen we de onderstaande link doorgestuurd van de sociale 

verzekeringsbank waarin vragen beantwoord worden over het doorbetalen van zorg die niet 

geleverd is. Wellicht is dit ook voor u interessant. 

https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/maatregel-corona-en-pgb-doorbetalen-van-zorg-die-

niet-geleverd-is 

 

 Ouderraad 

Ook vanuit de Ouderraad is er het aanbod om elkaar tot steun te zijn in deze tijden. In de bijlage bij 

deze brief vindt u namen en telefoonnummers van leden van de Ouderraad om te bellen voor een 

‘ouder tot ouder’ gesprek.  

 

Meivakantie 

Het is vreemd om over de meivakantie te praten nu de kinderen niet op school zijn, maar toch ga ik 

dat doen om aan te geven hoe we het onderwijs op afstand in deze weken vorm geven. 

Voor de week van 20 tot en met 24 april ontvangt u een (digitaal) werkpakket voor uw kind. Er zijn 

ouders die het namelijk fijn vinden om de structuur van werken voort te zetten in deze weken. In 

deze week zal het klassenteam ook nog even contact met u opnemen om te vragen hoe het met jullie 

gaat. 

 

Voor de week van 26 april tot en met 1 mei ontvangt u een (digitaal) pakket voor uw kind waarin 

allerlei activiteiten ter ontspanning zijn opgenomen. Voor de ouders die graag verder willen gaan in 

de structuur die thuis is opgezet, biedt dit dan voldoende mogelijkheden. Andere ouders willen 

wellicht een week ‘rust’ inbouwen. Doe wat goed is voor u en uw kind! 

In deze week heeft ook het schoolpersoneel vakantie. Er zal geen contact worden opgenomen en ook 

is het personeel niet beschikbaar voor vragen. Dit geeft ons even de mogelijkheid om bij te komen na 

deze inspannende weken van het regelen van onderwijs op afstand. 

 

Op 4 mei zal er werk worden aangeboden. 

Op 5 mei is het een vrije dag voor het personeel van de school. 

 

We hopen onze leerlingen op 6 mei weer te mogen ontvangen op school, maar we houden er 

rekening mee dat er op 21 april een aankondiging komt dat de scholen toch langer gesloten zullen 

blijven.  

https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/maatregel-corona-en-pgb-doorbetalen-van-zorg-die-niet-geleverd-is
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Mocht dat het geval zijn, dan pakken we het onderwijs op afstand weer op zoals we dat ook in de 

afgelopen weken hebben gedaan. 

 

Juniweek 

De leerlingen van het SO zouden van 2 juni tot en met 5 juni vrij zijn. Deze vrije week komt te 

vervallen. We gaan of door met het aanbieden van (online) lespakketten of de school is open en de 

leerlingen krijgen les. 

 

Pasen 

Op goede vrijdag 10 april en paasmaandag 13 april is het personeel van de Mozarthof vrij. Het is 

bijzonder vreemd dat we het paasfeest niet met de leerlingen zullen vieren. 

Maar het team van de Mozarthof wenst u allemaal een mooi paasfeest toe! Misschien op een andere 

wijze dan u gewend bent, maar toch! 

We hopen dat u er in goede gezondheid van kunt genieten met elkaar. 

 

 

 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

Trix Stöve 

Directeur Mozarthof 


