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Behandeld door:  E. van Uffelen  Datum: 14 oktober 2020 

Uw referentie:  Onderwerp:  Onderzoek ventilatievoorzieningen 

scholen    

   

   

   

 Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
We beleven met elkaar een bijzonder jaar door de pandemie. Het zorgt ervoor dat veel dingen anders 
lopen dan gepland. Misschien wilde u in de herfstvakantie weggaan en gaat dit niet door of bent u 
ondernemer en zorgen de verschillende maatregelen voor onrust in uw bedrijf. Op onze scholen is 
het ook een spannende tijd, voor iedereen geldt: gezondheid staat voorop.  
 
Op school 
We zijn blij dat alle kinderen naar school kunnen, we vragen u wel op te letten. Heeft uw kind koorts 
of is het benauwd? Houd uw kind dan thuis. Doe dit ook als iemand in uw gezin koorts of 
benauwdheidsklachten heeft of positief is getest op COVID-19. Volg de meest actuele beslisboom op 
obase.nl/corona  zodat u kunt nagaan of uw kind naar school mag of thuis moet blijven. We proberen 
onze leerkrachten en kinderen zo gezond mogelijk te houden en uitval te voorkomen.  
 
Van buiten naar binnen 
Na een zomer vol buitenleven, heeft nu de herfst zijn intrede gedaan en trekken we meer naar 
binnen. Een situatie waarin een goede ventilatie belangrijk is. Waar gaat, zetten we ramen en deuren 
open. Frisse lucht is altijd goed. Om ervoor te zorgen dat er ook in de winterperiode voldoende 
ventilatie is, heeft een erkend bureau de voorzieningen van de verschillende schoolgebouwen 
onderzocht.  
 
Veiligheid eerst 
Met alle berichtgeving rondom het belang van goede ventilatie was het voor ons vanzelfsprekend om 
per gebouw te kijken naar het aanwezige systeem en de mogelijkheden tot verbetering. Alles voor de 
veiligheid van leerlingen en leerkrachten.  
 
Conform bouwbesluit 
In deze inventarisatie van de ventilatie op de verschillende scholen is gekeken of de gebouwen 
voldoen aan de normen van het bouwbesluit. Daarin zijn twee mogelijkheden: 

 Het schoolgebouw is van voor 2012, dan hoort de ventilatie te voldoen aan eisen voor 
bestaande bouw. 

 Het schoolgebouw is van na 2012, dan hoort de ventilatie te voldoen aan eisen voor 
nieuwbouw. 
 

Bij gebouwen of ruimten waar natuurlijke ventilatie is toegepast, zijn de doorlaat oppervlakten 
gecontroleerd van de ventilatievoorzieningen en is er gekeken of zij voldoen aan de normen. Bij 
gebouwen of ruimten met mechanische ventilatie is gekeken of dit voldoende is voor de ruimte en of 
de apparatuur goed werkt. 
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Situatie op uw school 
Bij De Meerpaal is de ventilatie uitgevoerd op basis van natuurlijke toe- en afvoer. De benodigde 
ventilatie wordt door het open zetten van de klepramen (soms in combinatie met ventilatieroosters) 
bereikt. De algemene ruimten worden geventileerd door middel van mechanische ventilatie. 
In alle leslokalen en de gemeenschappelijke ruimten voldoet de ventilatie aan het bouwbesluit 
bestaande bouw. In de speelzaal is de ventilatiecapaciteit niet voldoende, dit moet worden verbeterd 
(met een geopende deur is er wel voldoende luchtverversing aanwezig). We volgen het advies om de 
roosters van de mechanische ventilatie schoon te laten maken. De brede klepramen bovenin de 
lokalen kunnen op een aantal plaatsen niet goed open. Dit pakken we ook aan om de ventilatie te 
verbeteren.  

 
Wat gaan we doen? 
Als eerste zorgen we ervoor dat alles goed werkt, dit betekent dat we waar nodig ventilatieroosters 
schoonmaken en vastzittende ramen weer bruikbaar maken. Op een enkele school moet extra 
ventilatie worden aangebracht. Gelukkig komt dit niet veel voor. We volgen het advies op dat is 
gegeven door het bureau dat de ventilatievoorzieningen heeft onderzocht en dat vanuit het RIVM 
wordt gegeven.  
 
Hoe te ventileren in de winter: 

 We zetten zoveel mogelijk ramen open tussen de lessen door en in de pauzes. Hierdoor kan 
er in een korte tijd veel lucht worden ververst zonder dat dit erg onaangenaam aanvoelt. 

 We zorgen er bij natuurlijk geventileerde ruimten voor dat de ventilatieroosters in 
kozijnen altijd open zijn en de klepramen (plus daklichten waar mogelijk) op een kier staan. 
Een continue verversing van lucht zorgt voor een gezonder binnenklimaat.  

 We voorzien ruimten van CO2 meters. Zo kunnen we controleren of er voldoende 
geventileerd wordt.  

 We zorgen voor een duidelijke uitleg voor het gebruik van de ventilatievoorzieningen, zodat 
medewerkers weten hoe deze te bedienen. Deze worden overdag in de hoogste stand gezet. 

 We zetten indien nodig de verwarming tijdelijk hoger om het tussentijds luchten mogelijk te 
maken zonder dat het te koud wordt. Het kan zijn dat leerkrachten aan de kinderen vragen 
zich warmer te kleden. 
 

Is het voldoende? 
We hopen u met deze inventarisatie en onze vervolgacties enige geruststelling te hebben gegeven. 
Het is ook voor onze organisatie een nieuwe situatie waarmee we zo goed mogelijk proberen om te 
gaan. Of het voldoende is, moet blijken. Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk proberen te voorkomen 
dat er kinderen en leerkrachten ziek worden. Het op orde zijn van de ventilatie is hier onderdeel van, 
net als de andere maatregelen op school. We doen het samen!  

Met hartelijke groet, 
 
 
drs. E. (Ewald) de Keijzer 
directeur-bestuurder OBASE 


