
Hoogeveen, 20 maart 2020 

 

Betreft: Coronavirus 

 

Beste leerlingen, 

In een week tijd is er ook voor jullie heel erg veel veranderd. Gewoon naar school gaan is er niet meer 

bij. Je klasgenoten iedere dag ontmoeten en samen les krijgen; dat kan voorlopig niet meer op de 

manier die we gewend waren. Een manier die we eigenlijk heel vanzelfsprekend vonden. 

Dat we onze scholen voor jullie moesten sluiten was helaas nodig. Het heeft er ondertussen wel voor 

gezorgd dat we in Wolfsbos met z’n allen zijn gaan zoeken naar manieren om tóch door te kunnen gaan 

met leren en lesgeven. We ontdekken samen hoe belangrijk het internet daarvoor geworden is. En er 

ontstaan allerlei mooie en creatieve nieuwe invullingen voor onderwijs aan jullie. Bijzonder toch? 

Bijzonder vind ik ook hoe jullie dat oppakken! Van onze docenten hoor ik dat jullie de online opdrachten 

opzoeken en met de lesstof aan de slag gaan. Dat jullie ook zelf actief contact zoeken met je docent of je 

mentor als je vragen hebt. Hartstikke goed! Een groot compliment voor jullie allemaal. 

Blijf ook in de komende tijd zo doorgaan met leren; met het maken van opdrachten etcetera. Vooral 

voor de examenleerlingen is dat nu heel belangrijk! We zijn op dit moment in alle locaties planningen en 

roosters aan het maken voor de laatste schoolexamens. Daarover hoor je in de volgende week meer. 

Wat jij nu kunt doen is je thuis zo goed mogelijk voorbereiden. En weet dat je daarbij altijd hulp kunt 

vragen aan je docenten: we zijn er voor om je te helpen! 

We blijven dus met elkaar in contact: succes met je schoolwerk en blijf gezond! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Ons dagelijkse ritme is ineens veranderd. Deze verandering vraagt ook van u de nodige aanpassingen en 

energie. Het zal soms even zoeken zijn naar de beste manier. 

Alle docenten en medewerkers zijn aan de slag zijn gegaan met het onderwijs-op-afstand vorm te geven. 

Dat gebeurt op veel manieren, afhankelijk van vak/methode/mogelijkheden. Soms online, soms 

interactief, soms ook door huiswerkopdrachten digitaal in te leveren volgens een (week)planning. 

Ons basisprogramma, Somtoday, wordt daarbij ingezet, vooral om lesstof en bijvoorbeeld opdrachten te 

delen. Inmiddels is door onze ICT-afdeling ook voor alle klassen en clustergroepen een 

communicatiestructuur ingericht in het programma Teams (een online platform van Microsoft). Dit 

maakt ook beeldgesprekken mogelijk tussen docenten en hun klassen. Zo zetten we ons in om het 

onderwijsproces zo goed als mogelijk door te kunnen laten gaan. 

  



 

 

 

 

Niet alles zal vanzelf goed gaan; benadert u ons vooral als we daar samen verbeteringen in aan kunnen 

brengen. 

Alle locaties van RSG Wolfsbos blijven voor lesactiviteiten gesloten tot 6 april voor alle leerlingen. Onze 

medewerkers werken, zoveel als dat mogelijk is, vanuit huis. 

Wij werken, conform de nieuwe richtlijnen van het ministerie, aan aanpassingen voor de laatste 

schoolexamens en praktijkexamens. Deze mogen in principe worden afgenomen op school, mits de 

omstandigheden voldoen aan de eisen van het RIVM. Daar zullen we zeker voor zorgen en we hopen dat 

we op die manier het schoolexamen op een veilige en goede manier zullen kunnen afronden. 

We wachten, met u en alle eindexamenleerlingen, met enige spanning af wat er m.b.t. het centraal 

schriftelijk eindexamen wordt besloten. Tot op heden zijn er geen berichten bij ons bekend omtrent 

aanpassingen of wijzigingen in de planning daarvan. 

We zullen uiteraard alle ontwikkelingen op de voet volgen en daarover steeds zo snel mogelijk met uw 

kind en met u communiceren. Wilt u daarom uw mail en onze website blijven checken? 

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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