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Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Ook dit schooljaar zullen we vermoedelijk weer te maken krijgen met corona. Als school zullen wij 
jou en u net als in de afgelopen periodes, op de hoogte blijven houden van de maatregelen en regels 
die dan mogelijk zullen gaan gelden. Het kan dan gaan om wettelijke maatregelen, maar er kunnen 
ook regels vanuit de school komen. Deze eigen regels gaan altijd in overleg met de 
medezeggenschap.  
Wij zullen alle informatie over corona via een aparte nieuwsbrief communiceren en deze informatie 
is uiteraard ook terug te vinden op onze website.  

Op dit moment is de invloed van corona nog beperkt en kunnen alle leerlingen en medewerkers naar 
school. De basisregels van de overheid op het gebied van hygiëne en gezondheid gelden echter nog 
steeds. Deze zijn:  Handen wassen 

Hoesten en niezen in de elleboog   
Blijf thuis bij klachten en doe een test 
Ben je positief dan blijf je thuis tot je klachten over zijn of je niet meer 
positief test.   

Vlak voor de zomervakantie zijn het ministerie van OCW en onderwijsorganisaties een sectorplan 
COVID-19 voor basisonderwijs en het voortgezet onderwijs overeengekomen, waarin afspraken zijn 
gemaakt over hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie. Dit sectorplan bevat vier 
scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelenpakketten voor scholen. Via deze link 
zie je en ziet u hiervan een afbeelding PO VO - update 4 juli (overheid.nl). 

Op basis van het sectorplan gaan we binnen de school een draaiboek corona opstellen vanuit onze 
eigen context en locaties(s). Bij het opstellen hiervan betrekken we verschillende doelgroepen 
binnen en rond de school. Uiterlijk 1 oktober 2022 wordt het draaiboek voorgelegd aan de 
medezeggenschap en zal het daarna in werking treden.   

Door goed voorbereid te zijn hopen we bij een eventuele nieuwe coronacrisis optimaal onderwijs en 
ondersteuning te kunnen blijven bieden in een veilige leer- en werkomgeving voor ons allen.  

Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact op via info@wolfsbos.nl . 

Ik wens iedereen een fijn en gezond schooljaar toe.

Dries Koster, directeur bestuurder RSG Wolfsbos 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-cb43c7ba743b732132561a46c98f44f23762d044/1/pdf/Definitieve%20versie%20visual%20PO%20VO%20dd%204%20juli%202022.pdf
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