
Hoogeveen, 2 juli 2020 

 

Betreft: Coronavirus  

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos  

 

Vrijdag 3 juli sluiten we een schooljaar af zoals we dat in ons land nog niet eerder meemaakten. Meer 

dan 3,5 maand was samen leren en met elkaar naar school gaan niet mogelijk. Van iedereen die bij 

RSG Wolfsbos betrokken is; leerlingen in de eerste plaats, maar ook van alle ouders, docenten en 

andere medewerkers van onze school heeft die periode veel gevraagd. We hebben er samen een weg 

in gevonden, al was dat soms lastig en ging echt niet alles van een leien dakje.  

We hebben werkende weg veel geleerd over onderwijs op afstand en daarbij gemerkt dat dat naast 

z’n beperkingen ook heel  bijzondere kansen biedt. Die pareltjes willen we, ook als de wereld weer 

een beetje ‘terug naar normaal’ gaat, niet verliezen! 

Dat is een van de redenen waarom we na de vakantie zorgvuldig willen evalueren wat het onderwijs 

op afstand ons allemaal gebracht heeft. Waar liggen kansen en wat kunnen we anders of beter doen? 

In de brief van 23 juni riep ik jullie/u op om alvast ervaringen (zowel positieve opmerkingen als 

kritische noten) aan ons te mailen. Op die oproep kwamen al meerdere reacties binnen. Ik herhaal 

hem echter graag nog een keer:  

Beste leerlingen en ouders, 

Willen jullie/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 mail naar het inmiddels bekende mailadres: 

info@wolfsbos.nl  

Daarbij is het prettig wanneer jullie vermelden/u vermeldt over welk opleiding/locatie de reactie 

gaat. 

Deze week waren er diploma-uitreikingen geweest die in niets leken op wat gebruikelijk was. Heel 

bijzonder om dan te ervaren met hoeveel creativiteit en energie mentoren en coaches in actie 

kwamen om er ook voor deze lichting van examenkandidaten iets heel feestelijks en persoonlijks van 

te maken. Beste vertrekkende leerlingen: we wensen jullie alle goeds en veel succes bij het vervolg 

van je onderwijsloopbaan! 
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In de afgelopen weken hebben docenten en coaches een start gemaakt met het in kaart brengen van 

mogelijke leerachterstanden bij hun leerlingen. Op basis van die inventarisatie zullen in het nieuwe 

schooljaar een inhaalprogramma’s op maat worden opgesteld. Het ministerie heeft daarvoor 

subsidiegelden beschikbaar gesteld die we daar zeker voor zullen aanwenden. De teamleiders zullen 

jullie/u daar na de vakantie uiteraard over informeren. 

We zijn natuurlijk ontzettend blij dat we, zoals het nu lijkt, na de zomervakantie alle leerlingen weer 

samen op school kunnen ontvangen. Tot volwassenen en tussen volwassenen onderling moet nog wel 

1,5 meter afstand gehouden worden. Dat betekent uiteraard dat we ons ook daarop in te richten 

hebben. Op 1 juli is daar een nieuw protocol voor afgegeven. Dit is te vinden via de onderstaande link: 

https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_op

enen_VO_%2820200630_versie_def%29.pdf?1593525289 

Op basis van dit protocol zullen we per locatie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn.  Uiterlijk 

donderdag 13 augustus ontvangen jullie/ ontvangt u bericht via de mail hoe we hier invulling aan 

geven. 

Nu is het echter eerst tijd voor een welverdiende vakantie: voor rust en herstel, voor ontspanning en 

bijtanken.  Namens alle medewerkers van RSG Wolfsbos wens ik jullie/u een heel fijne zomervakantie.  

Blijf gezond en tot in augustus! 

 
Met vriendelijke groet,  

E.I.D.M. Top 

directeur bestuurder  
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