
 
Betreft: update Coronamaatregelen scholen SKOSO 

 

 

Sint-Oedenrode, 1 oktober 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Helaas zien we het aantal Coronabesmettingen zowel landelijk als in onze regio stijgen. Afgelopen 

maandag heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd. Hoewel deze extra maatregelen niet 

gelden voor het basisonderwijs, informeren wij u in deze brief graag over twee actuele zaken die 

rondom COVID-19 spelen op onze scholen.  

 

Ontmoetingen 

Voor het basisonderwijs geldt de 1,5 meter maatregel niet voor het contact tussen kinderen en 

volwassenen, maar wel tussen volwassenen onderling. De stijging van de besmettingen is voor ons 

aanleiding om extra voorzichtig te zijn in  onderlinge contacten. Dat betekent dat werkoverleg en 

andere ontmoetingen tussen collega’s zoveel als mogelijk online plaatsvinden. Daar waar de 

continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs vraagt om fysieke ontmoetingen tussen collega’s of 

met externe deskundigen, vindt overleg in een zo klein mogelijke samenstelling plaats.  

Voor u als ouder betekent dit dat we tot nader order zoveel als mogelijk online met u in gesprek 

gaan, behalve wanneer wij inschatten dat een fysieke ontmoeting noodzakelijk is in het belang van 

uw kind. Daar kunnen dus in de praktijk kleine verschillen tussen scholen en op leerlingniveau 

ontstaan. 

 

Ventilatie 

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. 

 

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. 

 

SKOSO heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van de scholen. Alle 

klaslokalen zijn de afgelopen weken voorzien van CO2-meters. Deze meters geven een indicatie van 

de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie. De ventilatie op alle scholen voldoet aan de geldende 

richtlijnen. We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat 

betekent dat we lokalen in de school regelmatig (extra) luchten en sterke luchtstromen van persoon 

naar persoon vermijden.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust 

contact op met de schooldirectie.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Paul Meessen 

directeur-bestuurder 

 


