
Hoogeveen, 18 mei 2020 

Aan alle leerlingen en ouders van RSG Wolfsbos 

Betreft: Coronavirus  

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos 

Vanaf 2 juni mogen we (als alles goed blijft gaan) de deuren van het voortgezet onderwijs weer openen 

voor leerlingen en medewerkers. Dat betekent dat we ook in RSG Wolfsbos weer met elkaar op school 

aan de slag zullen gaan. We zien er naar uit om jullie, onze leerlingen weer ‘live’ te ontmoeten! 

Uiteraard wachten we nog even af of er op de persconferentie van 19 mei of later nog aanvullende of 

andere richtlijnen en besluiten worden afgekondigd. Als die komen nemen we ze mee in onze plannen. 

We gaan er nu vanuit dat we zullen moeten werken met het in acht nemen van 1,5 meter afstand; door 

iedereen in en om de schoolgebouwen. Een andere afspraak waar we van uit gaan is dat leerlingen die 

te maken hebben met (lichte) verschijnselen van verkoudheid niet naar school komen. 

Ook zullen we leerlingen vragen om thuis te blijven wanneer ze tot de risicogroep t.a.v. Covid-19 

behoren, mogelijk geldt dat ook nog wanneer een gezinslid tot de risicogroep behoort. 

Hoe het onderwijs er vanaf 2 juni in RSG Wolfsbos uitziet; daarover heeft de schoolleiding inmiddels in 

goed overleg met de medezeggenschap afspraken gemaakt. 

Die afspraken zijn in lijn met wat in de vorige nieuwsbrief al werd geschetst: 

De vijf weken die ons vanaf 1 juni nog scheiden van de zomervakantie zullen we zó proberen in te zetten 

dat ze van maximaal toegevoegde waarde zijn voor de leerlingen. Onze aandacht gaat daarbij allereerst 

uit naar een hervatting van het contact met de mentor/coach en naar dat wat nodig is voor leerlingen 

om hun voortgang naar het volgend schooljaar te borgen. 

We zullen ondertussen ook doorgaan met het bieden en volgen van onderwijs op afstand. Dat blijft de 

komende weken dus in ieder geval in stand. 

De concrete uitwerking is per locatie/opleiding specifiek en dus verschillend. Daarom zullen de 

leerlingen en u hierover rechtstreeks door de teamleiders van de verschillende opleidingen worden 

geïnformeerd. 

Datzelfde geldt voor de afspraken met betrekking tot de overgang naar het volgende leerjaar. 

Beste leerlingen; we kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten in juni. 

En tot die tijd: blijf het onderwijs-op-afstand volgen en vooral: blijf gezond! 

We zullen onze centraal gedeelde communicatie met u ondertussen 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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