
 

Hoogeveen, 30 oktober 2020 

 

Betreft: update coronavirus 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) van RSG Wolfsbos, 

Sinds maandag is het op school voor iedereen verplicht om bij het verplaatsen binnen de school een 
mondkapje te dragen. Natuurlijk was dat voor iedereen even wennen. Op alle locaties zien we dat de 
leerlingen en medewerkers zich er heel goed aan houden. Een groot compliment daarvoor!  

 
14 leerlingen uit voorzorg in thuisquarantaine 
Afgelopen weekend is bij een leerling van locatie Harm Smeenge het coronavirus vastgesteld. 
Vandaag is bij een andere leerling uit dezelfde klas ook het coronavirus vastgesteld. Bij beide 
meldingen heeft de school contact gehad met de GGD. De twee leerlingen zitten inmiddels in 
thuisquarantaine. De GGD heeft meteen bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van 
dit onderzoek gaan 14 leerlingen uit voorzorg ook in thuisquarantaine. Het gaat hier om leerlingen 
die ‘nauw contact’ hebben gehad met hun klasgenoot. Onder ‘nauw contact’ wordt verstaan dat 
iemand langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter contact heeft gehad met iemand die positief is 
getest op het coronavirus.  
 
Maatregelen bij besmetting kunnen per situatie verschillen 
We merken dat bij zowel ouders als medewerkers zorgen zijn over het toenemende aantal 
besmettingen. Deze gevoelens begrijpen we goed en nemen we heel serieus. Uitgangspunt is dat alle 
maatregelen en richtlijnen goed in acht moeten worden genomen door iedereen.  
 
Wanneer bij een leerling of medewerker het coronavirus is vastgesteld, volgen wij de richtlijnen van 
het RIVM en nemen we uit voorzorg altijd contact op met de GGD. In alle gevallen vindt er door de 
GGD bron- en contactonderzoek van een besmette leerling binnen de school plaats. Wij krijgen als 
school alleen terugkoppeling van de GGD als hier een specifieke aanleiding voor is. Mocht een 
specifieke situatie aanleiding geven om mogelijk af te wijken van deze richtlijnen dan wordt dit eerst 
besproken door de schoolleiding.  
 
Registratie thuisquarantaine (TQ) leerlingen en online les  
In SOMtoday wordt er qua registratie geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen die op school 
onderwijs volgen en leerlingen die online les volgen. Door nieuwe functionaliteiten in SOMtoday, 
weten de docenten welke leerlingen online aanwezig moeten zijn.   
 
De melding TQ - Thuisquarantaine wordt nu uitsluitend gebruikt voor leerlingen die geoorloofd 
online afwezig zijn, doordat:  

• een leerling met corona gerelateerde klachten, zich te ziek voelt om een online les te volgen 

• een leerling met corona gerelateerde klachten, geen device (laptop/pc) heeft om online 
lessen te volgen  

Leerlingen die zonder reden online absent zijn, worden geregistreerd met de melding OA – Online 
absent. 

 
 

 

 

 



Alleen samen krijgen we corona onder controle 

Door het opvolgen van de coronamaatregelen helpen u en uw kind voorkomen dat het coronavirus 

zich verspreidt. Heeft u zorgen of vragen over bovenstaande of andere COVID-19 gerelateerde 

vragen, mail dan naar info@wolfsbos.nl. Ook kan contact opgenomen worden met GGD Drenthe via 

0592-306300 (dagelijks 8:00 - 17:00 uur) of kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of 

rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.  

Met vriendelijke groet, 

 
Krijn Houwing 

Directeur onderwijs RSG Wolfsbos 
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