
Hoogeveen, 10 april 2020 

 

Aan alle leerlingen en ouders van RSG Wolfsbos 

Betreft: Coronavirus 

 

Beste leerlingen en ouders, 

We bevinden ons inmiddels al bijna 5 weken in het ‘Corona-tijdperk’. Op afstand van elkaar leven en 

leren is langzaamaan het nieuwe normaal aan het worden. Dat is niet eenvoudig, zeker niet nu voor 

niemand duidelijk is hoelang we er nog op deze manier met elkaar het beste van moeten maken. 

Bij deze wil ik u graag laten weten hoeveel waardering we vanuit RSG Wolfsbos hebben voor de wijze 

waarop u als ouders/verzorgers onder deze ingewikkelde omstandigheden samen met ons vorm geeft 

aan het onderwijs op afstand. 

Dank overigens ook voor uw blijken van waardering, richting onze docenten, mentoren, teamleiders en 

ondersteuners, voor hun inzet in deze periode. Ze worden zeer op prijs gesteld. (En wat mij betreft zijn 

ze meer dan verdiend!) 

In de komende weken zullen we u blijven informeren over de voortgang van het onderwijs in de andere 

leerjaren. De bevordering van leerlingen naar het volgend schooljaar heeft daarbij zeker onze aandacht. 

Daarover zijn we momenteel, in samenspraak met de VO-raad, opties aan het verkennen en afwegen. 

Tevens zijn we met onze contactpersonen binnen de gemeente Hoogeveen in goed gesprek over de 

behoefte aan aanvullende ondersteuning die mogelijk bestaat bij onze meer kwetsbare leerlingen. 

Binnen enkele locaties van RSG Wolfsbos bieden we hen inmiddels opvang. Mocht daar in uw situatie 

behoefte aan zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen; dat kan via de mentor, de 

teamleider of via ons algemene informatie-adres. 

Het ministerie van OCW heeft op 8 april de slaag-zakregeling en een aangepaste herkansingsregel 

gepubliceerd. U kunt deze vinden op de volgende site: 

https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-

vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-zakregeling_2019_2020_def.pdf 

Door de teamleiders zijn alle examenleerlingen en hun ouders inmiddels hier ook rechtstreeks over 

geïnformeerd. Dat geldt ook voor de planning van de inhaal- en herkansingsexamens die tot de 

meivakantie worden afgenomen. Een deel van die examens wordt op school afgenomen. 

Voor, tijdens en na de afname van die schoolexamens hanteren wij strikt de richtlijnen van het RIVM. 

Een korte toelichting daarop: 
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De volgende voorwaarden gelden: 

• Leerlingen en medewerkers mogen niet naar school komen wanneer zij verschijnselen van 

corona vertonen. 

• Het aantal leerlingen per lokaal/examenruimte wordt zodanig beperkt dat er steeds 1,5 meter 

afstand kan worden gehouden. Die 1,5 meter afstand geldt tussen de leerlingen onderling én 

tussen leerlingen en de surveillerende medewerkers tijdens het examen.  

• Voor aanvang en na afloop van een examen zien we erop toe dat het samenscholingsadvies in 

acht genomen wordt. Dit betekent o.a. dat wij ervoor zorgen dat leerlingen niet in groepjes op 

het schoolplein of in de school staan of lopen. 

• In de locaties is duidelijke bewegwijzering aangebracht, dit om de looproutes voor leerlingen zo 

veilig mogelijk te laten zijn. 

• Aanvullend op de standaardrichtlijnen van het RIVM worden in alle locaties extra-

hygiënemaatregelen genomen. Zo worden vóór en tussen de verschillende examens de 

contactoppervlakken van tafels/stoelen/toetsenborden/deurklinken etc. gedesinfecteerd. 

• Met de gemeente Hoogeveen is afgesproken dat rondom onze locaties toezichthouders van de 

gemeente actief aanwezig zijn op de ontsluitingswegen rondom de school. Zo kunnen we er 

samen voor zorgen dat leerlingen zich ook buiten ons terrein houden aan de gevraagde 

gedragsregels. De inzet van deze toezichthouders (BOA’s) is ingepland op basis van de 

examenroosters van de leerlingen. 

De laatste schoolexamens zullen, zoals bekend, na de meivakantie worden afgenomen. De maatregelen 

die vanaf 28 april gaan gelden zullen ook dan voor ons leidend zijn. Over de planning van deze laatste 

examens vindt de communicatie plaats via de teamleiders. 

Samen met u blijven we uiteraard alle ontwikkelingen op de voet volgen. We zullen daarover steeds zo 

snel mogelijk met jullie en met u communiceren. 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 

Ik wens u allen rustige en ontspannen Paasdagen toe. 

Vriendelijke groet, 

Ilse Top 

directeur bestuurder 
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