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Betreft: Ventilatie
Maarssen, 30 oktober 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze brief willen we u informeren over de huidige stand met betrekking tot de ventilatie
op onze school. Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben niet alleen
geleid tot discussie maar ook tot de nodige vragen. Door u van actuele informatie te
voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Om in een schoolgebouw goed te kunnen leren en werken is het, los van COVID-19,
belangrijk dat er in iedere verblijfsruimte voldoende ventilatievoorzieningen zijn. Zowel om
verse lucht aan te voeren als om vuile lucht af te voeren. Om inzicht te krijgen en te kunnen
geven in de huidige stand met betrekking tot de ventilatievoorzieningen heeft het bestuur
van onze Scholenstichting Pastoor Ariëns, een extern deskundige (Vreeken Groep,
Maarssen) gevraagd te onderzoeken hoe het staat met de ventilatie en de luchtkwaliteit in
ons schoolgebouw. Dit mede in het kader van de inventarisatie door het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in opdracht van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
In dit onderzoek is er in ons gebouw gekeken naar de aanwezige voorzieningen om te
kunnen ventileren en naar de werking hiervan. Ook het meten van CO2 concentraties in
lokalen was onderdeel van het onderzoek. Samenvattend is de conclusie dat de meeste
ruimten in onze scholen voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Voor de enkele ruimten
waarvan bleek dat dit niet meer volledig het geval was hebben we een plan van aanpak
opgesteld met maatregelen die we op zeer korte termijn gaan uitvoeren. Na deze kleine
aanpassingen voldoen alle verblijfsruimten volledig aan de eisen.
Op advies van de experts zijn al voorlopige maatregelen ten behoeve van de ventilatie
genomen, zoals het extra openen van ramen en het spuien van lucht. Hierdoor voldoet het
gebouw ook nu al volledig aan de richtlijnen van het RIVM.
Voor onze school geldt dat er voldoende voorzieningen zijn om gedurende de dag lokalen te
kunnen luchten. Dit doen we bij voorkeur wanneer de leerlingen niet in de ruimte zijn.
Daarnaast worden sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermeden.
Op onze school houden we ons vanzelfsprekend aan de richtlijnen van het RIVM. We doen
wat in ons vermogen ligt om een gezonde leer- en leefomgeving voor de leerlingen en voor
de medewerkers te waarborgen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
directeur KBS Franciscus

