
Hoogeveen, 24 maart 2020 

 

Betreft: Coronavirus 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos  

Bijna dagelijks krijgen we in ons land te maken met nieuwe maatregelen, om zo goed als mogelijk om te 

gaan met de crisis die het Coronavirus veroorzaakt. Dat heeft tot gevolg dat ook alle 

onderwijsorganisaties in Nederland voortdurend moeten ‘schakelen’ om het onderwijs zo goed als 

mogelijk doorgang te laten vinden.  

We houden u via deze brieven en op onze website steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord is vanochtend in een extra persconferentie door minister Slob 

aangegeven dat de centrale eindexamens voor dit schooljaar geschrapt worden. De schoolexamens van 

de eindexamenklassen zullen, in aangepaste vorm en met een uitstel tot begin juni, nog steeds 

mogen/moeten worden afgenomen. De voorwaarde daarbij is dat de richtlijnen van de RIVM in acht 

genomen worden. Voor actuele informatie hierover kunt u terecht bij 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens 

We realiseren ons dat dit bericht veel impact zal hebben op alle examenleerlingen en hun ouders. 

Van onze kant zullen we alles in het werk stellen om te zorgen voor een volwaardig diploma.  

We zijn daarom ook erg blij dat we daaraan (met het genomen besluit) nu vorm kunnen geven op basis 

van een landelijk geldende afspraak.   

Op dit moment hebben we de taak opgepakt om binnen RSG Wolfsbos op onze eigen wijze uitvoering te 

geven aan de nieuwe besluiten. We zoeken daarbij naar planningen en vormen van examineren die de 

gezondheid en veiligheid van onze leerlingen (en iedereen met wie zij in contact komen) zo veel 

mogelijk garanderen. Dat maakt dat er nu in alle opleidingen van onze locaties gewerkt wordt aan de 

voorbereiding van de laatste school-examenonderdelen .  

De examenleerlingen en u zullen via de teamleiders van de verschillende opleidingen hierover worden 

geïnformeerd. We vragen uw begrip voor het feit dat deze planning en organisatie enige tijd vraagt.  

Ondertussen zijn we nog in afwachting van de aangepaste (landelijke) slaag/zak-regeling voor deze 

diplomering. Ook de procedures m.b.t. inhaal- en herkansingsopties zijn op dit moment nog niet 

bekend. We informeren u daarover zo snel als mogelijk. 

Alle examenleerlingen vragen we in deze fase zich zo goed mogelijk te blijven voorbereiden op hun 

schoolexamens. Van hun docenten zullen ze alle benodigde ondersteuning blijven krijgen. 

Coaches/mentoren zijn voor de begeleiding beschikbaar. 
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Ondertussen realiseren we ons dat ook de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen in de andere 

leerjaren anders verloopt dan gebruikelijk. Ook voor deze leerlingen zijn al onze docenten actief in het 

bieden van onderwijs op afstand. We realiseren ons dat de overgang naar het volgende leerjaar mogelijk 

nu ook al vragen oproept. Dat onderwerp heeft ook zeker onze aandacht. 

We zullen 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 
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