Beste ouders, verzorgers,
Liefst 219 ouders hebben de peiling ten aanzien van de COVID-19-maatregelen ingevuld. In bijgaand
overzicht zijn de resultaten beknopt weergegeven.
De top 3 van de gegeven antwoorden bestaat bij meest tevreden uit:
1. De organisatie (inspelen op ontwikkelingen, gespreide schooltijden) 31%
2. Het afstandsonderwijs
18%
3. De toegang tot het schoolplein voor ouders sluiten
11%

Meest tevreden

Organisatie 31%
Ouders niet meer op het plein 11%
Communicatie 9%
Overig 14%

Afstandsonderwijs 18%
Volgen RIVM 10%
Continurooster 7%

De top 3 van de gegeven antwoorden bestaat bij minst tevreden uit:
1. Geen
2. Beëindigen continurooster
3. Drukte op straat/veiligheid

31%
25%
11%

Minst tevreden

Geen 31%

Beëindigen continurooster 25%

Ouders niet meer op plein 10%

Overig 22%

Drukte op straat 12%

Ad. 1 Geen
Wij zijn blij met de grote hoeveelheid ouders die zeer tevreden zijn met de door ons genomen
maatregelen. 31% van de respondenten ziet geen punten tot verbetering en zijn zeer tevreden/
complimenteus.
Ad. 2 Beëindiging continurooster
Sinds 8 juni is het uitgangspunt dat scholen terugkeren naar hun normale schoolrooster. Afwijking van
dit rooster kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad worden gerealiseerd. Alvorens
de medezeggenschapsraad hiertoe een besluit zou kunnen nemen is een ouderraadpleging
noodzakelijk. Gezien de korte periode voor de zomervakantie was het niet mogelijk het noodscenario
te continueren.
Ad.3 Drukte op straat/ veiligheid
Dit punt pakken wij graag samen met u op. De complexiteit van regels en maatregelen heeft tot op
heden niet geleid tot een bevredigend alternatief. Wij zouden het dan ook fijn vinden wanneer enkele
ouders met ons de mogelijkheden verder verkennen, zodat wij de veiligheid kunnen verhogen.
Aanmelden
Wanneer u mee wilt denken, nodigen wij u van harte uit zich aan te melden via mt@kbslaurentius.nl.
Startende vierjarigen
Daarnaast zullen wij ouders van leerlingen die als vierjarige starten op onze school de eerste twee
dagen de mogelijkheid bieden om met de groep mee naar binnen te gaan.
Ventilatie voldoet aan de eisen
Via deze mail willen wij ouders en verzorgers nogmaals informeren over de ventilatie op KBS
Laurentius. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel
discussie is ontstaan. Dit begrijpen wij. Door u van actuele informatie te voorzien willen wij u op de
hoogte houden van de stand van zaken.

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.
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.
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 de 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. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is
het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.
Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en
luchtkwaliteit van KBS Laurentius. Uit dit onderzoek is gebleken dat de ventilatie op KBS Laurentius
voldoet aan de geldende richtlijnen. Wij houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het
coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat wij lokalen in de school regelmatig luchten als er geen
leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.
Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met de
directie.
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met
veelgestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die
u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.

