
                  

Hoogeveen, 13 augustus 2020 

Betreft: de start van het nieuwe schooljaar en het Corona-virus 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van RSG Wolfsbos,  

Volgende week starten we met een nieuw schooljaar. Ik hoop van harte dat de vakantie jullie/u goed 

heeft gedaan en dat ook jullie/u uitkijkt naar een nieuwe start in een nieuw schooljaar. 

De scholen in de Noordelijke regio gaan van start in een wereld waarin het Coronavirus nog steeds 

een rol speelt en waarin het aantal besmettingen helaas weer op lijkt te lopen. Hoe zich dat de 

komende tijd zal ontwikkelen en wat dat voor ons onderwijs  betekent is nog onzeker.  

In RSG Wolfsbos hebben we ons beleid m.b.t. Corona steeds gebaseerd op de besluiten van het 

kabinet en op de bepalingen van het ministerie van OCW. Uiteraard volgen we ook strikt de richtlijnen 

van het RIVM. De meest recente informatie ontvingen we gisteren in het Coronabulletin van 12 

augustus van minister Arie Slob. Die informatie kunt u vinden op de site van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/08/12/corona-

onderwijsbulletin-13/corona-onderwijsbulletin-13.pdf 

Bovenstaande besluiten en richtlijnen waren deels al vastgesteld vóór de zomervakantie. Inmiddels 

wordt landelijk discussie gevoerd over dat beleid. Een debat hierover is gisteren in de tweede kamer 

gevoerd. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen snel schakelen, mocht dat van ons 

gevraagd worden. We zullen daarbij steeds onze medezeggenschap (leerlingen, ouders en 

medewerkers) actief betrekken. 

In de huidige situatie is het (nog steeds) ons streven om zo snel mogelijk op verantwoorde 

wijze volledig open te gaan. Voor onderwijs aan alle leerlingen, van alle leerjaren en van alle klassen. 

We hebben in onze locaties alle maatregelen genomen die nodig zijn om dat te kunnen doen en 

werken met heldere  gedragsafspraken om zo zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van 

alle leerlingen en medewerkers.  Zie hieronder voor een overzicht van een aantal afspraken en 

maatregelen. Binnenkort kunnen jullie/kunt u op onze website terecht voor een lijst van de meest 

gestelde vragen daarover en de antwoorden erop ( een zogeheten FAQ-lijst). 

 

Dat alles betekent dat in de volgende week de opstart-activiteiten voor alle leerlingen plaats zullen 

vinden volgens het schema dat jullie/u daarvoor van de teamleiders hebt ontvangen of vandaag nog 

ontvangt. Hoe vervolgens van start gegaan wordt met de lessen; ook daarover ontvangen jullie/u de 
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informatie rechtstreeks van de teamleiders. Die informatie kunnen jullie/ u begin volgende week 

verwachten. Dit in het licht van de actuele landelijke discussie. 

Om samen gezond en veilig naar school te kunnen (blijven) gaan is het cruciaal dat iedereen; leerling 
en medewerker, zich strikt houdt aan de gemaakte afspraken en de genomen maatregelen. Alleen 
dán kunnen we binnen onze muren onderwijs blijven verzorgen waarin we elkaar zien. Alleen dán 
kunnen leerlingen profijt hebben van de meerwaarde van het directe onderling contact met elkaar en 
hun docenten.  
Om dat te garanderen vragen we aan iedereen; leerlingen en medewerkers, om daarvoor persoonlijk 
verantwoordelijkheid te nemen. Dat is niet altijd eenvoudig; maar we hebben het vertrouwen dat 
iedereen zich daarvoor maximaal in zal zetten. Mocht iemand dat even vergeten, dan kunnen en 
zullen we elkaar daar direct aan helpen herinneren: alleen zó kunnen we samen naar school blijven 
gaan. Natuurlijk geldt ook dat we streng zullen optreden, indien we van mening zijn dat een leerling 
of medewerker anderen in gevaar brengt. 
 
Graag wil ik hier alle leerlingen en ouders nog bedanken die ons in juli hun ervaringen mailden met 
het onderwijs op afstand in het vorig schooljaar. We ontvingen een groot aantal reacties, uit alle 
locaties. Ze worden op dit moment gelezen en verwerkt. Dank voor de waardering die we van velen 
ontvingen; de verbetersuggesties nemen we ter harte. We werken toe naar een terugkoppeling op 
hoofdlijnen van de ontvangen inbreng. 
 
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 

 

Overzicht van de belangrijkste maatregelen en afspraken *) 

 Gezondheid 

- Wanneer een leerling of medewerker (milde) klachten heeft die op Corona-besmetting 

kunnen duiden, wordt hij/zij geacht niet naar school te komen, maar zich z.s.m. te laten 

testen. 

- Leerlingen of medewerkers die recent op vakantie zijn geweest in een gebied dat nu de code 

rood of oranje heeft, wordt dringend geadviseerd een quarantaineperiode in acht te nemen. 

- Leerlingen of medewerkers die recent in nauw contact zijn geweest met iemand die met 

Corona besmet is, wordt dringend geadviseerd een quarantaineperiode in acht te nemen. 

- Leerlingen en medewerkers die gezond zijn, niet in quarantaine hoeven en zelf niet tot een 

risicogroep behoren, worden geacht conform het rooster op school te komen. 
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 1,5 meter afstand 

- Leerlingen en medewerkers houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot medewerkers. 

- In de leslokalen is een zichtbare afbakening aangebracht rondom de werkplek van de docent. 

- Voor het onderwijs in de praktijkvakken zijn maatwerkafspraken gemaakt. Omdat hier een 

docent soms om veiligheidsredenen de 1,5 meter afstand niet aan kan houden, zijn daar 

aanvullende afspraken gemaakt over bescherming voor de docenten. Leerlingen zullen over 

het volgen van praktijklessen in Corona-context door hun docenten geïnstrueerd worden. 

- Alle locaties zijn op eenrichtingsverkeer ingericht. Waar dat niet mogelijk is zijn concrete 

gedragsrichtlijnen aangegeven. 

- Alle medewerkers van RSG Wolfsbos dragen altijd een felgekleurd hesje wanneer zij in de 

locatie, maar niet in hun lokaal of kantoor zijn. Daarmee is het voor leerlingen altijd duidelijk 

tot wie ze 1,5, meter afstand moeten bewaren. 

- De wisseling van lokalen in het rooster wordt zo beperkt mogelijk gehouden. 

- Voor leerlingen en docenten wordt het moment van lokaalwisseling gescheiden. Hierdoor 

zullen de contactmomenten tussen leerlingen en medewerkers in de gangen beperkter zijn. 

 

 Hygiëne-voorzorgsmaatregelen  

- In alle les- werk- en verkeersruimtes zijn, conform de RIVM-richtlijnen, desinfecterende gels 

en schoonmaakmiddelen aanwezig. Het gebruik daarvan is niet vrijblijvend, maar verplicht, 

conform de richtlijnen van het RIVM. 

- In alle locaties van RSG Wolfsbos zijn de ventilatiesystemen deze week actief gecontroleerd 

en in orde bevonden. Er is in onze ventilatiesystemen geen sprake van recirculering van lucht. 

Alle les- en werkruimtes kunnen voldoende geventileerd worden.  

- In alle locaties van RSG Wolfsbos is, doorgaand, extra inzet gepland van de 

schoonmaakdienst. Deurklinken, toiletten etc. worden dagelijks meermalen gereinigd en 

gedesinfecteerd. 

 *) Binnenkort is op onze website een lijst te vinden van de meest gestelde vragen en de antwoorden 

over hoe we omgaan met de risico’s op Corona-besmetting in RSG Wolfsbos (een zogeheten FAQ-

lijst). 


