
Hoogeveen, 16 maart 2020 

Betreft: Coronavirus 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Wolfsbos, 

Vandaag zijn we van start gegaan in stille, lege schoolgebouwen. Zoals afgesproken zijn de leerlingen 

thuisgebleven. 

Van een beperkt aantal ouders ontvingen we het verzoek om voor hun zoon en/of dochter opvang te 

bieden. Die opvang ( let wel: geen lessen, maar zelfstandig werken aan digitale onderwijsopdrachten) 

start morgen. Ze wordt verzorgd in de locatie Harm Smeenge, waarbij het lesrooster van de betrokken 

leerling gehanteerd wordt als begin- en eindtijd van de opvangdag. 

Mocht u uw kind als nog willen aanmelden voor opvang dan is dat uiteraard nog mogelijk. U kunt 

daarvoor een mail sturen naar info@wolfsbos.nl o.v.v. de naam van uw kind en de locatie waar hij/zij 

onderwijs volgt. 

Vandaag kwamen in RSG Wolfsbos de meeste medewerkers naar school. Dit om, in kleine groepen en 

met voldoende onderlinge afstand, te bespreken op welke wijze we de komende weken ons onderwijs 

aan de leerlingen kunnen voortzetten. Na vandaag zullen wij, net als de meeste andere organisaties in 

ons land, het uitgangspunt hanteren dat onze medewerkers vanuit huis hun werkzaamheden kunnen 

verrichten, tenzij hun aanwezigheid op school gevraagd is. 

Onze ICT-dienst zet op dit moment alle zeilen bij om de mogelijkheden voor onderwijs op afstand te 

faciliteren. Dat vraagt naar verwachting enige tijd, omdat we daar meer capaciteit voor nodig zullen 

hebben dan er tot nu toe beschikbaar was. 

Het bieden van digitaal onderwijs vraagt dat uw kind thuis kan werken op een pc, laptop of 

chromebook. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, wilt u dan contact opnemen met de teamleider? 

De communicatie per mail vanuit school met de leerlingen zal plaatsvinden naar het school-e-mailadres 

van de leerling: wilt u hem/haar daar op attenderen? 

Onze prioriteit in ons onderwijs ligt de komende weken bij de leerlingen in de examenklassen. Met 

voorrang zal voor deze leerlingen vervangend onderwijs ingericht worden. Met betrekking tot de 

examinering zullen we ons aansluiten bij wat hierover (hopelijk binnenkort) landelijk wordt afgesproken. 

Uiteraard hebben we ook aandacht voor het onderwijs aan onze leerlingen in de andere leerjaren. 

Zoals u zult begrijpen hebben we alle voorlichtingsbijeenkomsten, oudercontactmomenten, sportdagen 

en excursies etc. tot nader order afgelast. De ouderbijdragen die voor de werkweken zijn betaald zullen 

door ons aan u worden geretourneerd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De teamleiders van de verschillende afdelingen en locaties zullen u op korte termijn informeren over de 

inrichting van het onderwijs in de komende weken. Die inrichting is op hoofdlijnen identiek voor heel 

RSG Wolfsbos, maar kent per locatie en per groep van leerlingen specifieke uitwerkingen. 

We zullen uiteraard ook onze centraal gedeelde communicatie met u actief blijven onderhouden. Wilt u 

daarom uw mail en onze website blijven checken? 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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