
Hoogeveen, 18 maart 2020 

Betreft: Coronavirus 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos   

Het onderwijs op afstand krijgt op dit moment voor alle leerlingen van RSG Wolfsbos vorm: via SOM en 

ook langs andere (digitale) wegen onderhouden onze docenten het onderwijscontact met hun 

leerlingen. We hanteren daarbij (als werkstructuur) voor uw kind het lesrooster zoals dat tot nu toe 

bestaat. Op die geplande momenten zijn docenten (voor zover ze niet ziek zijn) digitaal aanwezig en 

actief voor hun klassen en clustergroepen.  

Er ontstaan, zo merken we, overal creatieve en inventieve oplossingen om in deze bijzondere 

omstandigheden zo goed en zo kwaad als dat gaat het leren doorgang te laten vinden.   

Onze speciale aandacht in deze dagen gaat uit naar de examenleerlingen. Maar uiteraard blijven we ook 

onze aandacht hebben voor het onderwijs aan alle leerlingen in de andere leerjaren.  

Gisteren is door minister Slob informatie gegeven over de (school)examens. Die informatie vindt u op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-

en-het-onderwijs/examens 

Het afnemen van schoolexamens is dus nu toegestaan, waarbij ruimte is geboden voor noodzakelijke 

aanpassingen. Die taak pakken we actief op.   

Voor alle duidelijkheid: het bieden van lessen of andere onderwijsactiviteiten op school (m.u.v. de 

examinering) is nog steeds niet toegestaan. Ook niet aan de examenleerlingen.  

U begrijpt dat de afronding van de schoolexamens nu onze eerste aandacht heeft.  Omdat de inrichting 

van de schoolexamens voor iedere opleiding verschillend is; betekent dat dat ook de aanpassingen en 

oplossingen op maat ingericht zullen moeten worden.  

Dat vraagt nu allereerst om interne inventarisatie en heroverweging van welke examenonderdelen er 

nog getoetst dienen te worden.   

Daarvoor is het overleg met de examendocenten opgestart. Mogelijke aanpassingen in de wijze van 

toetsen komen daarbij ter sprake. Vervolgens zullen de vastgestelde plannen van toetsing en afsluiting, 

voor zover noodzakelijk, aangepast moeten worden. Dat vraagt interne afstemming en contact met de 

inspectie van Onderwijs. U zult hierover, per opleiding, door de teamleiders geïnformeerd worden.   

Aansluitend zullen er (nieuwe) roosters worden gemaakt om, waar nodig, onder gewijzigde 

omstandigheden de schoolexamens af te nemen.  

We vragen uw begrip voor het feit dat dit alles enige tijd in beslag zal nemen, want we willen dit proces 

zorgvuldig doorlopen. We zullen u uiteraard blijven informeren over de voortgang m.b.t. de 

examinering.  
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Ondertussen adviseren we alle examenleerlingen om zich nu (met de ondersteuning op afstand die we 

kunnen bieden) te blijven voorbereiden op de schoolexamenonderdelen die nog vóór hen liggen. 

Coaches/mentoren zijn voor de begeleiding beschikbaar.  

Voor de afnamen van schoolexamens zullen we vormen aanbieden die de gezondheid van leerlingen en 

medewerkers niet in gevaar kunnen brengen.  

We zullen uiteraard ook onze centraal gedeelde communicatie met u actief blijven onderhouden. Wilt u 

daarom uw mail en onze website blijven checken?   

Alle eerder verzonden brieven kunt u teruglezen op onze website. Hebt u aanvullende vragen, richt u die 

dan s.v.p. aan het volgende mailadres: info@wolfsbos.nl   

 

Vriendelijke groet,   

 

Ilse Top   

directeur- bestuurder 

  


