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Betreft: Rapportage ventilatie in school

Beste ouders/verzorgers,

De minister van onderwijs heeft alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs verzocht

om vóór l oktober jl. te onderzoeken of de luchtverversing in scholen aan de gestelde eisen voldoet.

Stichting De Hoeksche School heeft uitvoering aan dit verzoek gegeven. Hierna informeren wij u over

de werkwijze en de uitkomsten.

Wij hebben aan een gecertificeerd bedrijf opdracht verstrekt om de bouwtekeningen van onze

schoolgebouwen te bestuderen en onze scholen te bezoeken om de ventilatiecapaciteit (van de
technische installaties) in de praktijk vast te stellen.

De lokalen en overige ruimten van Het Actief College worden geventileerd door het openen van

geveldelen zoals ramen en deuren (enkele ruimten gecombineerd met te openen roosters en
mechanische afvoer). Het gebouw is gerealiseerd onder de normering van het Bouwbesluit 2003. Dit

betekent dat de eisen volgens het Bouwbesluit 2012 (voor bestaande bouw) leidend zijn en dat de
ventilatiecapaciteit minimaal 3.44dm3/sec per persoon moet bedragen.

Uit de opname is het volgende gebleken:

o De ventilatie in nagenoeg alle leslokalen voldoet aan de eisen. De ventilatie in één leslokaal
voldoet niet aan de eisen.

o De ventilatie in drie kantoorruimten voldoet niet aan de eisen.

o De ventilatie in de andere overige ruimten (werkkamers) voldoet aan de eisen.
o De ventilatie in enkele toiletruimten voldoet niet aan de eisen.

De ventilatie in het betreffende leslokaal en de kantoorruimten is te verbeteren door het openen van

de toegangsdeur van die ruimten.
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Tot slot:

Goede ventilatie is belangrijk. Er is echter geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat minder adequate
ventilatie leidt tot de overdracht van COVID-19.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Op www.weero school. nl ventilatie treft u veel gestelde vragen en antwoorden aan.

Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Mail dan naar

j. baggerman@dehoekscheschool.nl (onder vermelding van de naam van de school).

Met vrie lijke gr t,

U. van He
voorzitter llege van Bestuur
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