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Hilversum, 13 januari 2021

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof,

Allereerst wens ik u – namens het team van de Mozartof – al het goede toe voor 2021. Laten we
hopen dat we in dit jaar weer snel naar ‘normaal’ toe kunnen. Waarin we op een goede en veilige
manier weer onderwijs kunnen geven aan onze leerlingen en waarin we elkaar weer kunnen
ontmoeten.
In de kerstvakantie hebben vijf personeelsleden ons laten weten dat zij besmet zijn geraakt met
Corona. Bij alle vijf kent de ziekte een verschillend verloop, van een lichte verkoudheid tot en met
veertien dagen met hoge koorts in bed.
Ook wij merken dat het herstel van collega’s die Corona hebben gehad, wisselend verloopt. Er zijn
een aantal collega’s met flinke conditionele problemen. Dat zal ook maken dat – wanneer we weer
open zijn – we wellicht wat aanpassingen in de klassenteams zullen moeten doen.
Van verschillende ouders weten we dat Corona ook een aantal gezinnen heeft getroffen. Soms
raakten ook de leerlingen besmet. Ook voor deze gezinnen is dat een moeilijke periode geweest en
soms nog wel. De gevolgen van Corona zijn lang merkbaar.
Ongetwijfeld heeft ook u de persconferentie van gisteravond gezien. Hierin werd aangekondigd dat
het onderwijs in elk geval tot 25 januari 2021 gesloten zal zijn. Dit afhankelijk van het onderzoek naar
de besmettelijkheid van kinderen van de Engelse variant van het virus. Ook de Mozarthof houdt deze
lijn aan. Voorlopig zijn zowel de afdeling SO als de afdeling VSO gesloten. We onderhouden hier ook
contact over met de andere scholen voor speciaal onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.
Hoewel er voor kwetsbare leerlingen en daarmee voor de scholen voor speciaal onderwijs
uitzonderingen gemaakt mogen worden, hanteert de Mozarthof de lijn die geldt voor het onderwijs
in zijn algemeenheid. Bij de keuze hiervoor staat de gezondheid van de leerlingen én die van de
medewerkers voorop. Tot nu toe hebben we een grote uitbraak op school, met alle gevolgen van
quarantaine voor zoveel gezinnen, weten te voorkomen. Dat willen we graag zo houden.
Voor de leerlingen van het VSO mag een uitzondering worden gemaakt voor het fysiek volgen van
praktijkvakken, maar door praktische problemen en vervoersproblemen is dit niet goed uitvoerbaar.
De kwetsbare leerlingen kunnen en mogen gebruik maken van de opvangmogelijkheden op school.
Op de Mozarthof is – net zoals op de andere scholen in Nederland – de opvang overvol. We vragen u
als ouders dan ook met klem om alleen van de opvangmogelijkheid gebruik te maken als dat strikt

noodzakelijk is. Redenen voor het gebruik van de opvang zijn dat u als ouder werkt in een cruciaal
beroep of als het kind, door welke factoren dan ook, beter op school kan zijn. Onze maatschappelijk
werkende – Hester de Lange – coördineert de toegang tot de noodopvang en heeft hierover contact
met ouders.
De eerste week van de lockdown ligt achter ons. We zien dat de leerlingen en de ouders ontzettend
hun best doen om het thuisonderwijs te volgen. Er bereiken ons mooie foto’s van de verschillende
projecten. Daarmee wil ik een groot compliment geven aan al onze leerlingen én hun ouders die dit
samen maar weer hebben opgepakt.
De klassenteams onderhouden de contacten met de leerlingen en met u als ouders. Schroom niet om
uw vragen te stellen en aan te geven waar we u mee kunnen ondersteunen.
Dan nog even terug naar de afgekondigde maatregelen;
-

-

De Mozarthof zal doorgaan met het geven van onderwijs op afstand tot 25 januari 2021. We
volgen het landelijk beleid hierin. Mocht de sluiting van de scholen verlengd worden, dan
volgt de Mozarthof dit beleid. Wellicht dat er voor de afdeling SO en de afdeling VSO
afzonderlijke maatregelen gaan gelden.
In het VSO zal – bij heropening van de school – door leerlingen de anderhalve meter afstand
moeten worden gehouden. In dat geval zullen we hoogstwaarschijnlijk heropenen met halve
klassen zoals we dat in een eerdere fase ook hebben gedaan.

Hoewel we de leerlingen het liefst op school onderwijs geven, vinden wij het voor de veiligheid van
iedereen goed om nu het onderwijs op afstand te verzorgen. Het is nog even doorbijten, maar met
dat er nu gevaccineerd wordt, komt er licht aan het einde van de tunnel.

Houd goede moed en blijf gezond!
Met een hartelijke groet,

Trix Stöve
Directeur Mozarthof

