
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hoogeveen,  23 juni 2020 

 

Betreft: Coronavirus 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos  

 
Op 29 mei ontvingen jullie/ontving u de laatste Wolfsbos-brede nieuwsbrief m.b.t. het onderwijs ten 
tijde van het Coronavirus. Vanaf 2 juni gingen we een nieuwe fase in en is in alle opleidingen veel werk 
verzet; door jullie, leerlingen en door onze medewerkers, om het schooljaar zo goed als mogelijk af te 
ronden. De communicatie daarover ging vooral over locatie-specifieke zaken en die is zoals altijd vanuit 
de teamleiders naar jullie/u toegekomen.. 
 
Na de formele afronding van de schoolexamens konden we op 4 juni al heel veel examenkandidaten 
feliciteren met het behalen van hun diploma. Een aantal leerlingen maakte nog een herkansing in de 
vorm van een ‘resultaatverbeteringstoets ’. Die uitslag daarvan zal deze week aan deze leerlingen 
meegedeeld worden. Daarmee zijn de meest bijzondere examens die we in ons land in jaren hebben 
meegemaakt afgerond. 
 
Voor alle geslaagde eindexamenleerlingen in Nederland is het feest. Maar dat feestgevoel gaat helaas 
wel gepaard met teleurstelling. Er zijn dit jaar geen eindexamenfeesten, niemand maakt een 
examenreisje met vrienden en vriendinnen om het te vieren. Er is helaas ook geen diploma-uitreiking 
zoals die eigenlijk zou moeten zijn. Samen op school; met alle familie en vrienden erbij. 
 
We hebben op alle locaties gezocht naar beste manier om de diploma-uitreikingen vorm te geven. 
Helaas: aan elke denkbare vorm kleeft ook een nadeel. Organiseren we de uitreiking op school, dan 
kunnen familie en vrienden niet meekomen. Brengen we de diploma’s aan huis langs, dan kan iedereen 
erbij zijn, maar dan zie je je klasgenoten niet.  De ideale combinatie (gewoon op school, met iedereen 
erbij) is helaas niet toegestaan. We doen ons best om er voor alle leerlingen echt een feest van te 
maken, met veel inzet van alle mentoren en docenten. Maar we snappen ook heel goed dat dit eigenlijk 
geen goede afsluiting vormt van de schooltijd in RSG Wolfsbos.  
 
Sinds half maart zijn vrijwel alle leerling-activiteiten (werkweken, excursies etc.) gecanceld. Ouders 

hebben hiervoor veelal een ouderbijdragen gegeven. Alle betrokken ouders zullen hierover voor de 

zomervakantie bericht krijgen. Het eventueel overgebleven bedrag zal gerestitueerd of verrekend 

worden. 

In de context van het onderwijs op 1,5 meter afstand zijn we vanaf 2 juni in de meeste locaties verder 
gegaan met een basis van onderwijs op afstand. Er stond in de meeste jaarplanningen op dat moment 
eigenlijk nog een beperkt aantal weken van lestijd gepland. Zoals aangekondigd stonden deze laatste 
weken in het teken van afronding van het schooljaar. Gesprekken met de mentor/coach al of niet op 
afstand, toetsen maken, soms wat extra ondersteuning.  Op de Meander en de Dikkenberg zijn in de 
afgelopen weken in kleine groepen op school aan het werk geweest met hun docenten.  

  



 

 
 
 
 
Inmiddels bereiden we ons natuurlijk voor op het volgende schooljaar. Dat doen we op basis van 
meerdere scenario’s. Welke daarvan in augustus/september wordt ingezet hangt af het besluit dat 
morgen  (24 juni) wordt genomen over de openstelling van het voortgezet onderwijs na de 
zomervakantie. Dat hebben nog even we af te wachten, maar de eerste berichten stemmen ons 
hoopvol. We zouden het geweldig vinden om alle leerlingen weer in klassenverband op school te 
kunnen ontvangen.  
 
We hopen van harte op meer ruimte om op die manier weer met elkaar aan de slag te gaan: het 
onderwijs op afstand biedt kansen, maar laat inmiddels ook duidelijk zijn beperkingen voelen.  
Natuurlijk willen we graag weten hoe de ervaring in de achterliggende periode is geweest: zowel van 
leerlingen als van ouders. In augustus/september zullen we daarom samen met jullie/u daar een 
evaluatie voor uitzetten, met het doel hiervan te leren.   
Maar na de zomer missen we natuurlijk de ervaringen van de huidige eindexamenleerlingen. En mogelijk 
willen jullie/wilt u ons ook op dit moment al laten weten hoe jullie/u de achterliggende maanden 
hebben beleefd. Daarom bij deze een uitnodiging:  
 
Beste leerlingen en ouders, 
Wilt u ons laten weten hoe jullie/u  het onderwijs op afstand  in de afgelopen drie maanden ervaren 
hebben? Wat hebben jullie/u gewaardeerd en wat kunnen we anders/beter doen?  
 
Een reactie geven kan heel eenvoudig: door een antwoord per mail op deze nieuwsbrief. Daarbij is het 
prettig wanneer jullie vermelden/u vermeldt over welk opleiding/locatie de reactie gaat. 
 

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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