
Hoogeveen, 3 april 2020 

 

Betreft: Coronavirus 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Afgelopen dinsdag werd in de persconferentie met ons gedeeld dat alle maatregelen m.b.t. het 

Coronavirus verlengd zijn tot en met dinsdag 28 april. Daarmee werd duidelijk dat de sluiting van 

scholen voor reguliere onderwijsactiviteiten nog (zeker) tot de meivakantie zal voortduren. 

Al kwam dat bericht niet onverwacht, het vraagt wel dat we ons moeten instellen op een langere 

periode van leven en leren onder aangepaste omstandigheden. 

Binnen Wolfsbos heeft het onderwijs op afstand inmiddels in alle locaties vorm gekregen. Het contact 

met leerlingen is door vakdocenten, mentoren en coaches met digitale ondersteuning opgepakt en 

wordt steeds verder ingericht. 

Dat is intensief werken en leren: het vraagt veel van ons allen. Van jullie zelf, leerlingen: om de discipline 

op te brengen om zo veel mogelijk ‘gewoon’ te blijven leren. Jullie weten inmiddels dat je je mentor of 

coach altijd om hulp kunt vragen: we zijn er om je te helpen! 

Ook u, ouders, wordt hierdoor voor langere tijd uitgedaagd om in de thuissituatie dat leren op afstand 

te blijven stimuleren en waar nodig te begeleiden. Dat valt niet altijd mee. Mochten wij u als ouders 

kunnen ondersteunen; aarzel dan niet om dat bij ons aan te geven. 

Door de teamleiders worden jullie/wordt u rechtstreeks geïnformeerd over wat voor jullie eigen 

opleiding en klas van belang is. Hierbij alvast enige informatie over de hoofdzaken: 

1. Met ingang van maandag 6 april zal voor de leerlingen van de locaties Harm Smeenge Dikkenberg 

gewerkt worden met een 30-minuten lesrooster. Het betreffende rooster is te vinden op de website. 

Het lesrooster van de locatie Groene Driehoek en de werkwijze van De Meander blijven ongewijzigd. 

 

2. De bijgestelde PTA’s (programma’s van toetsing en afsluiting) voor de schoolexamens van de 

eindexamenleerlingen liggen inmiddels in concept klaar. We zijn nog in afwachting van de gewijzigde 

landelijke slaag/zak-regeling en de aangepaste regeling m.b.t. de herkansingen. Die zijn voor medio 

volgende week aangekondigd. Zo gauw deze bekend zijn, publiceren we de aangepaste PTA’s. Dan 

maken we ook het rooster voor de laatste examentoetsen bekend. 

 

3. De schoolexamenonderdelen die nog gepland waren na 16 maart zullen, indien mogelijk, op afstand 

worden afgetoetst. 

Het afnemen van schoolexamenonderdelen die niet op afstand kunnen worden getoetst mag, 

conform de landelijke afspraak, op school gebeuren. Wanneer dit plaatsvindt zullen de richtlijnen van 

de RIVM door ons strikt in acht genomen worden. 

  



 

 

 

 

4. Het inhalen van examenonderdelen uit de toetsperioden die al achter ons liggen zal, voor zover nu 

bekend, voor de meivakantie worden afgerond. Dit betreft individuele  leerlingen: deze 

inhaaltoetsing vindt dus niet klassikaal plaats. De leerlingen om wie het hier gaat worden hierover 

geïnformeerd. 

 

5. De laatste schoolexamentoetsen van de opleidingen in Wolfsbos zullen, voor zover nu bekend, na de 

meivakantie worden afgenomen; vanaf woensdag 6 mei dus. 

 

6. Alle leerlingen zijn vrij van 10 t/m 13 april (Goede Vrijdag t/m tweede Paasdag). Alle locaties van RSG 

Wolfsbos zijn dan ook gesloten. 

 

7. De meivakantie zal doorgang vinden zoals gepland; van maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei zijn alle 

leerlingen vrij. 

Ook in deze nieuwe fase zullen we uiteraard alle ontwikkelingen op de voet volgen en daarover steeds 

zo snel mogelijk met jullie en met u communiceren. Willen jullie/wilt u daarom de mail en onze website 

blijven checken? 

Alle eerder verzonden brieven zijn terug te lezen op onze website. Voor aanvullende vragen is als altijd 

ons mailadres: info@wolfsbos.nl 

 

Vriendelijke groet, 

Ilse Top, 

directeur bestuurder 
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