
 

 

 
 
 
 
Apeldoorn, 26 oktober 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Via dit bericht willen we u informeren over de ventilatie op onze school en over de maatregelen 
rondom het coronavirus.  
 
Ventilatie 
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft ertoe geleid dat er onrust is ontstaan 
rondom de ventilatie in scholen. Die onrust begrijpen we en daarom willen we u graag informeren 
over de stand van zaken op onze school.  
 
Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een 
rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat, is het belangrijk dat de ventilatie in 
schoolgebouwen voldoet aan reguliere gezondheidseisen om er fijn te kunnen leren en werken. De 
afgelopen periode hebben we de ventilatie op school daarom verder onderzocht. Zo heeft onze 
school meegedaan aan steekproef vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen (LCVS) 
waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in twee klaslokalen op school is uitgevoerd. 
Daarnaast is er een uitgebreider, aanvullend onderzoek gedaan naar onze ventilatie.  
 
Uit de onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. 
Het bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan ons gebouw minimaal 
moet voldoen. Uit de steekproef van het LCVS bleek echter dat de CO2-waarde in de twee gemeten 
klaslokalen op die dag te hoog was. Daarom is extra onderzoek nodig. De komende periode voeren 
we daarom continu extra CO2-metingen uit in klaslokalen. Mochten de waarden opnieuw te hoog 
blijken, dan nemen we op korte termijn extra maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
creëren van extra ventilatiemogelijkheden. Uiteraard houden we al rekening met de extra richtlijnen 
voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als 
er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 
 
Aandacht voor maatregelen  
We willen allemaal dat de school open blijft en dat iedereen zich er veilig voelt. Daarbij hebben we 
hulp nodig van personeel, leerlingen en ouders. Het is fijn als u met uw kind de maatregelen wilt 
bespreken. 
 



 

 

• We blijven extra aandacht besteden aan hygiënemaatregelen op school en de 1,5 meter 
afstand. 

• We stellen looprichtingen in. 

• Om risico’s te beperken, laten we zo min mogelijk volwassenen toe in school. Dat betekent 
dat alle afspraken of bijeenkomsten zoveel mogelijk online of telefonisch plaatsvinden. Als 
het in het belang van de ontwikkeling van leerlingen belangrijk is om elkaar wél fysiek te 
zien, is dat mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een tienminutengesprek waar meer zorg is dan 
gebruikelijk.   

• In verkeersruimtes (gangen, centrale ruimtes, etc.) draagt iedereen een mondkapje. 
 
Neem bij vragen over dit bericht gerust contact op.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wouter Abrahamse 
rector 
 



 

 

 


