
 

 
Aan:   Medewerkers, ouders, verzorgers van BS St. Gerardus 
Betreft:  Ventilatie op School 
Datum:  6 oktober 2020 
 
Beste medewerker/ouder/verzorger, 
 
Via dit bericht willen we medewerkers, ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op uw 
school. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie 
is ontstaan. Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte 
houden van de stand van zaken. 
 
SKOzoK heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van uw school. De CO2-
waarden zijn een dag lang gemonitord. Een deel van de dag is gemeten met de ramen en deuren 
gesloten om de extremen in beeld te brengen. Gedurende deze momenten werden de richtwaarden 
overschreden en voldeed de ventilatie niet aan de geldende richtlijnen. 
Dit lossen we op door het toepassen van verschillende maatregelen uit de “Handreiking Coronavirus 
en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen” (zie weeropschool.nl/ventilatie). 
Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat 
betekent dat we lokalen in de school regelmatig zullen luchten, zo ook in de winterperiode. Dit doen 
we waar mogelijk als er geen leerlingen in de ruimte zijn en worden sterke luchtstromen van persoon 
naar persoon vermeden. 
 
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht 
van luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) 
helpt om de overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat 
niet ventileren leidt tot overdracht van COVID-19. 
 
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via 
aerosolen een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit 
blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter 
voorkoming van aerogene transmissie. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen 
op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. 
 
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken.  Minister Arie Slob (Onderwijs) 
heeft daarom bovenstaande opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) 
luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft 
hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. 
 
Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school, dan vragen we u een mail te 
sturen naar ventilatie@skozok.nl onder vermelding van de schoollocatie. 
 
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS heeft per 1 oktober jl. een lijst met 
veelgestelde vragen over ventilatie op scholen gepubliceerd, specifiek voor ouders en medewerkers, 
die u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Drs A.I.P.J. (Nol) van Beurden MEM 

Voorzitter College van Bestuur 


