Aan
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De Achthoek

Kenmerk:

Onderwerp: ventilatieproblematiek

Oosterhout, 30 september 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
De coronamaatregelen houden ons nog steeds allemaal bezig. Afstand houden, drukte vermijden en
thuisblijven en testen bij klachten. De richtlijnen zijn inmiddels wel bekend. Zoals je weet is ook de
ventilatie op scholen onderwerp van gesprek.
Het ministerie van Onderwijs heeft aangegeven dat vóór 1 oktober per school in beeld moet zijn
gebracht of er voldoende geventileerd kan worden. Hiervoor zijn streefwaarden opgesteld. Volgens
het RIVM is niet aangetoond dat slechte ventilatie bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus,
maar het advies is wel om goed te luchten. Dat zorgt immers voor een betere luchtkwaliteit in de
klaslokalen. De GGD geeft in een voorlopig advies aan scholen aan dat andere maatregelen dan goed
luchten, niet in verhouding staan tot de kleine risico’s op onderlinge besmetting. Het virus verspreidt
zich namelijk vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding
onder kinderen, of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor.
Uit een inventarisatie is gebleken dat veel scholen in Oosterhout alleen kunnen ventileren door ramen
en deuren open te zetten. Dat noemen we natuurlijke ventilatie. Dit zien we vooral bij de oudere
schoolgebouwen. Voor die scholen wordt samen met de gemeente Oosterhout bekeken welke
aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn, om ook in de herfst en de winter goed te kunnen
ventileren. Daarbij worden de richtlijnen van de GGD gevolgd. Er wordt niet alleen naar het gebouw
zelf gekeken, maar ook naar mogelijke aanpassingen in het gebruik van de klaslokalen. Denk
bijvoorbeeld aan het aanpassen van les- en pauzetijden, zodat er extra tijd is om te luchten.
Het ministerie heeft verschillende maatregelen voorgesteld. Binnen alle scholen zijn metingen verricht
om de luchtkwaliteit te beoordelen. Op basis van die metingen bekijken schoolbesturen en de
gemeente Oosterhout samen welke maatregelen nodig zijn. Dat hangt af van de situatie ter plaatse en
is dus per schoolgebouw verschillend. Het is maatwerk. Oosterhoutse scholen, de gemeente
Oosterhout en de GGD trekken hierin samen op. Want samen krijgen we meer voor elkaar.
Wat betekent dit voor de Achthoek?
•
In onze school zijn in twee lokalen, gedurende een hele dag, metingen verricht. Er waren acht
meetmoment op een dag, waarbij het aantal aanwezigen per meetmoment varieerde van 1 tot 26
personen. De ramen stonden gedurende de dag niet tijdens elk meetmoment open.

•

•

Meetresultaten: Uit de CO2 metingen is gebleken dat er om 10.00u en om 14.00u één
piekmoment optrad waarbij het aandeel CO2 in de lucht boven de streefwaarde uitkwam. De
streefwaarde is max 1200 ppm/C02. Dit was het gevolg van gesloten ramen op het tijdstip van
het meten.
Wat gaan we doen:
We zorgen ervoor dat (klep)ramen open blijven zodat er voldoende ventilatie plaats vindt.
Indien uit nog nader uit te voeren onderzoek blijkt dat er ook piekmomenten komen bij de
reguliere ventilatie zullen we over gaan tot technische aanpassingen. Hierbij valt te denken aan
het aanpassen van enkele raamkozijnen, zodat ramen ook in de herfst- en winterperiode goed
open kunnen. Indien dat geen oplossing blijkt te zijn, dan bekijken we de mogelijkheid om
mechanische afzuiging toe te passen. Dit wordt echter slechts in uitzonderlijke gevallen
uitgevoerd, indien er geen beter alternatief voor handen is.

Ook jouw hulp nodig
Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle houden. Daar hebben we ook jouw hulp bij
nodig. Wat kun je doen?
• Houd 1.5 meter afstand bij school, ook bij het halen en brengen
• Kom niet te vroeg en blijf niet hangen voor een praatje
• Bij verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bij bekende
hooikoortsklachten mag je kind naar school. Je kind hoeft dan niet getest te worden.
• Je kind blijft thuis:
o Bij andere klachten die passen bij corona, zoals bij koorts, benauwdheid of bij (meer dan
incidenteel) hoesten. Je kind blijft thuis tot de klachten 24 uur over zijn.
o Als er iemand thuis is met koorts en/of benauwdheid. Dan blijft iedereen in het huishouden
thuis.
o Als er iemand in huis is met corona. Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt je kind
klachten? Maak dan een afspraak voor een coronatest.
• Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kun je daarvoor terecht bij de directie van de
school.

Met vriendelijke groet,
De directie van de Achthoek
Het bestuur van Delta-onderwijs

