
Hoogeveen, 29 mei 2020 

Aan alle leerlingen en ouders van RSG Wolfsbos 

Betreft: Coronavirus  

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos, 

Vanaf aanstaande dinsdag mogen we in onze scholen weer leerlingen en medewerkers ontvangen. We 
gaan elkaar (helaas nog op beperkte schaal) weer ontmoeten, nadat we weken vrijwel alleen via een 
beeldscherm contact met elkaar hadden. Wij verheugen ons daar op! Maar we realiseren ons natuurlijk 
heel goed dat er nog lang geen sprake is van ‘gewoon’ weer naar school gaan. 

Er resten ons nu nog 5 weken tot de zomervakantie aanbreekt. Die tijd gaan we samen goed gebruiken! 
We zetten ons onderwijs op de locaties vooral in om de voortgang naar het volgend schooljaar voor alle 
leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Wat daarvoor nodig is, is per locatie/opleiding verschillend. Jullie zijn/u bent hierover inmiddels 
rechtstreeks geïnformeerd door de teamleiders van de verschillende opleidingen. Datzelfde geldt ook 
voor de afspraken met betrekking tot de overgang naar het volgende leerjaar. 

Alle contacten op school zullen alleen in kleine groepjes kunnen plaatsvinden, i.v.m. de 1,5 meter 
maatregel. We willen ook voorkomen dat er direct al veel mensen tegelijkertijd in de gebouwen 
aanwezig zijn. Daarom zullen we ook in de komende tijd nog door blijven gaan met ons onderwijs op 
afstand. 

Maatregelen en afspraken 
Deze week ronden we de werkzaamheden ter voorbereiding op de heropening van onze 
schoolgebouwen af. Door de sociale partners is een protocol opgesteld voor heropening van VO-
scholen. Dit volgen wij zorgvuldig op. 
Hieronder is een korte opsomming weergegeven van maatregelen die we genomen hebben en van de 
afspraken die voor iedereen in RSG Wolfsbos gelden: 

• Bij de ingang van de scholen staan zuilen voor het desinfecteren van handen; 

• We houden 1,5 meter afstand van elkaar; 

• We wassen of ontsmetten onze handen meerdere keren per dag. I.i.g. voor en na toiletbezoek, 
bij binnenkomst lokaal en voor en na de pauze; 

• We schudden geen handen; 

• We hoesten en niezen in onze elleboog; 

• We zitten niet aan ons gezicht; 

• Het gebruik van de leerling-kluisjes is niet toegestaan; 

• In lokalen en kantoren liggen desinfecterende handgels en schoonmaakmiddelen klaar; 

• Leerlingen en medewerkers nemen na binnenkomst hun eigen tafels (contactoppervlakken af 
met een oppervlaktespray (water/zeep oplossing (geen desinfectiemiddel)); 

 



 

• In elke ruimte liggen instructies klaar over wat er gereinigd moet worden; 

• Er worden dagelijks twee extra schoonmaakrondes uitgevoerd in de algemene ruimten (met 
name sanitair en veelgebruikte contactoppervlakken); 

• Er zijn in alle gebouwen looprichtingen aangegeven. In de meeste gevallen is dit 
eenrichtingsverkeer.  Daar waar dit niet mogelijk is (veelal in de verkeersruimten die elkaar 
kruisen en bij sanitaire voorzieningen) geven we elkaar de ruimte; 

• Waar mogelijk luchten we regelmatig de ruimte door de ramen open te zetten; 

• Leerlingen blijven in de lokalen. Ook tijdens de pauzes; 

• Na de lessen gaan leerlingen direct naar huis. 

Op deze manier volgen we 1 op 1 de adviezen van het RIVM en de GGD. 

We zullen er uiteraard op toezien dat iedereen zich gedraagt volgens de richtlijnen. Maar; de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van ons allen moeten we ook echt sámen dragen! 

Afspraken over openbaar vervoer naar en van school 
Voor leerlingen die naar school toe komen is het advies om alleen van het openbaar vervoer gebruik te 
maken als het echt niet anders kan. Reizen in spitsuren is voor leerlingen in principe niet toegestaan. De 
meeste leerlingen van RSG Wolfsbos komen op de fiets naar school. 
Als een leerling meer dan 8 km bij de school vandaan woont, niet per fiets naar school kán komen en als 
u niet zelf voor vervoer kunt zorgen, dan kunt u dit per ommegaande bij ons aangeven op het volgend e-
mailadres: ov@wolfsbos.nl We zullen dan eerst contact met u opnemen en vervolgens met de dienst 
Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. 
(Van deze dienst ontvingen we gisteren overigens het bericht dat men daar pas vanaf 8 juni in staat is 
om eventuele vervoersproblemen m.b.t. het voortgezet onderwijs op te lossen.) 

Beste leerlingen; we kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten. Dat zul je ook zien als je op school 
komt. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:ov@wolfsbos.nl
mailto:info@wolfsbos.nl

