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Beste leerlingen/ouder(s)/verzorgers,
Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen in iedere geval tot en met de meivakantie
gesloten blijven. Deze maatregel is genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.
Voor ons als OSG Sevenwolden betekent dat het voortgaan op de ingeslagen weg. Ons onderwijs
vindt op afstand plaats. Onze medewerkers hebben in de voorbije weken hard gewerkt om één en
ander mogelijk te maken en dat zullen ze blijven doen! Toch brengt het op afstand werken helaas
ook beperkingen met zich mee. De docenten en ondersteuners missen het persoonlijke contact met
hun leerlingen zeer. Daarnaast realiseren we ons welke inspanningen deze situatie met zich
meebrengt voor de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen. Op dit moment
kunnen we weinig aan de situatie veranderen. Maar als we samen onze schouders er onder zetten,
zullen we in staat zijn deze crisis te doorstaan.
Hoewel het eind nog lang niet in zicht is van dit proces, zijn we al aan het nadenken over hoe we
onze normale processen weer op zullen pakken. Zoals ik al eerder heb gemeld, zal Sevenwolden er
alles aan doen om de gevolgen te beperken. We werken hard aan de beschikbaarheid van devices
en we zijn druk met het inroosteren van toetsen. Daarbij heeft het schoolexamen (SE) natuurlijk onze
bijzondere aandacht. Maar we realiseren ons ook dat we een oplossing moeten vinden voor de
overgang aan het eind van het schooljaar. Op dit moment is het nog te vroeg, maar het is goed om te
weten dat dit nu al onze aandacht heeft.
Naar onze leerlingen toe het volgende: Probeer je schoolwerk, zo goed als maar mogelijk is, voor
elkaar te hebben en te houden. Blijf alsjeblieft de regelmaat en de discipline er in houden. Wij zullen
als school er alles aan (blijven) doen om je te ondersteunen. Aan de ouders vraag ik om het
leerproces van hun kinderen te blijven volgen en te helpen, waar dit kan. Samen brengen we dit tot
een goed einde!
Tenslotte ben ik me ervan bewust, dat sommigen onder jullie/u ook in de persoonlijke sfeer
getroffen worden door het virus en de gevolgen daarvan. In dat geval wens ik jullie/u heel veel
sterkte in deze moeilijke tijd en beterschap daar waar dat aan de orde is. Laten we oog hebben voor
elkaar. Namens onze medewerkers wens ik iedereen het allerbeste en we hopen elkaar spoedig weer
te zien.
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