
Hoogeveen, 8 september 2020 

 

Betreft: stand van zaken m.b.t. Coronavirus  

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos  

Inmiddels is het nieuwe schooljaar drie weken oud. We vinden het érg fijn dat alle leerlingen weer 

terug konden komen op school en dat we weer op locatie met ons onderwijs verder kunnen. We 

hebben ook samen de eerste ervaringen in de nieuwe setting opgedaan. Dat was uitproberen en dat 

vroeg af en toe om bijstellen.  

Graag delen we in deze nieuwsbrief de laatste informatie over ons onderwijs ten tijde van het Corona-

virus weer met jullie/u. 

Startervaring? 

We hebben al even kunnen ervaren hoe we op school samen omgaan met de nieuwe afspraken. Het 

1,5 meter afstand houden tot volwassenen en het lopen via de eenrichtingsverkeerslijnen door de 

scholen: dat was voor iedereen wel even wennen. Maar namens alle collega’s wil ik de leerlingen 

oprecht complimenteren! Jullie laten zien dat je snapt hoe belangrijk deze afspraken zijn en jullie 

tonen (voor het overgrote deel) verantwoordelijk gedrag.  

Mocht je als leerling een situatie meemaken die echt haaks staat op de gemaakte afspraken, spreek 

dan als je kunt, zelf je medeleerling aan. Als dat niet lukt, kun je er altijd een medewerker van school 

bij betrekken. En natuurlijk ga je naar je mentor, wanneer je vindt dat er op dat punt iets écht niet 

goed gaat. 

Het inhalen van achterstanden 

Zoals misschien bekend is, heeft het ministerie aan alle vo-scholen de mogelijkheid geboden om een 

beperkt aantal leerlingen extra-ondersteuning te bieden. Er is budget beschikbaar gesteld om 

hiervoor een extra-aanbod te ontwerpen, buiten de reguliere lessen om. Dit is bedoeld voor max. 10% 

van de leerlingen van een school; voor de leerlingen die de grootste achterstand hebben opgelopen.  

Het plan daarvoor wordt op dit moment i.s.m. de docenten en teamleiders uitgewerkt. Ouders en 

leerlingen worden hierbij betrokken via het gesprek met de medezeggenschap (in de deelraden).  

Stand van zaken in het onderwijs 

Natuurlijk is het van groot belang om in álle klassen en bij álle leerlingen goed te volgen hoe de lijn 

van het onderwijsprogramma weer goed doorgang vindt. Hoe dat verloopt; daarover wordt u door de 

teamleiders geïnformeerd.  

We houden daarbij zeker goed de vinger aan de pols bij de leerlingen die dit jaar eindexamen zullen 

doen. Ook de startende brugklassers hebben onze speciale aandacht. We zetten erop in dat ook zij 

zich zo snel mogelijk thuis voelen in hun nieuwe school. En uiteraard zal de leerlingen van alle andere 

leerjaren niet tekort worden gedaan. 

 

 

 

 



 

 

 

Oudercontacten 

Bijeenkomsten met groepen volwassenen in de schoolgebouwen organiseren we nog steeds onder 

het regime van de RIVM-maatregelen. Dus betekent dat ze alleen plaatsvinden als ze noodzakelijk zijn. 

Er zijn daarom in alle locaties ook alternatieve vormen bedacht voor de gebruikelijke 

oudercontactmomenten aan het begin van het schooljaar. De teamleiders informeren u over hoe die 

er uit gaan zien.  

Lesuitval 

Eén van de afspraken m.b.t. het Coronavirus is dat een medewerker thuisblijft bij symptomen van 

verkoudheid en koorts. Hij/zij zal dan eerst getest moeten worden om uit te sluiten dat er sprake is 

van besmetting met het Corona-virus. Zoals bekend lopen de wachttijden voor die testen op: zowel 

voorafgaand aan de test, als voor het verkrijgen van de uitslag. Dat maakt dat docenten nu soms 4 tot 

5 dagen afwezig zijn. Helaas is er inmiddels al een aardig aantal medewerkers met ‘lichte 

verschijnselen’ tijdelijk uitgevallen. Van Corona bleek tot nu toe gelukkig geen sprake. 

Op dit moment is een goede oplossing voor deze uitval nog niet voorhanden en dat is niet alleen bij 

RSG Wolfsbos een knelpunt. Dit gebeurt nu overal in het land. We ondersteunen daarom het verzoek 

van de VO-raad om docenten met voorrang te laten testen. 

Ervaringen met onderwijs op afstand? 

Voor de zomervakantie heeft een groot aantal ouders en ook een aantal leerlingen gereageerd op de 

vraag naar feed back over het onderwijs op afstand. Daarvoor onze dank. De hoofdlijn van de 

ontvangen reacties is weergeven in een beknopt overzicht, dat als bijlage bij deze nieuwsbrief is 

toegevoegd. 

Opstartproblemen met Zermelo en SOM 

We lopen deze weken helaas ook tegen twee zaken aan die niet met Corona te maken hebben. Zo 

werken we sinds augustus met een nieuw roosterpakket (Zermelo) en dat brengt af en toe nog wat 

kinderziekten met zich mee. Er wordt hard aan gewerkt om dat zo snel mogelijk soepel te laten 

verlopen. 

Lastiger is het dat het SOM-pakket, waarin huiswerk, afspraken, cijfers etc. terug te vinden zijn, sinds 

de start van die schooljaar met stevige technische problemen te kampen heeft.  Dat is een landelijk 

probleem (ongeveer de helft van alle VO-scholen werkt met dit pakket). We kunnen dit dus ook niet 

zelf als school oplossen. Het zorgt op dit moment bij leerlingen, ouders én medewerkers voor veel 

ergernis. We kunnen alleen maar hopen dat men de techniek snel weer op orde krijgt. U ontvangt 

hierover nog een aparte mail met informatie. 

Binnen RSG Wolfsbos  blijven we ons met elkaar inzetten voor het best mogelijke onderwijs, ook 

onder de huidige Corona-condities. En juist in die omstandigheden is goed onderling contact van het 

grootste belang. Daarom, leerlingen; ga in gesprek met je mentor of coach als er iets speelt en wacht 

daar niet mee. Ik nodig u, ouders, ook uit om ons te blijven benaderen  met uw vragen en reacties. 

Alleen samen kunnen we hier goed onze weg in vinden. 

 

Met vriendelijke groet,  

E.I.D.M. Top 

directeur bestuurder RSG Wolfsbos 

 


