
 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

Via dit bericht informeren we u over de ventilatie op onze scholen. Recente berichtgeving over 

ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. 

Door je van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken. 

 

Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote 

druppels worden verspreid, aldus het RIVM. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om 

luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de 

verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de 

bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook 

voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht. 

 

Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in onze schoolgebouwen aan reguliere 

gezondheidseisen voldoet, om er goed  in te kunnen werken en leren. Minister 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. 

 

Ook wij hebben zorgvuldig onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van onze 

gebouwen en vestigingen van Melanchthon. Op een beperkt laatste aantal ruimtes na is deze 

inventarisatie inmiddels afgerond door onze (SSO-)collega’s samen met een gespecialiseerd bedrijf. 

De ventilatie in alle tot nu toe onderzochte gebouwen voldoet aan de geldende richtlijnen. Er is op 

basis daarvan voldoende aanleiding om te kunnen veronderstellen dat ook de nog te onderzoeken 

gebouwen voldoen. Uiterlijk week 41 worden deze laatste onderzoeken afgerond. We houden 

daarbij rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we 

lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke 

luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 

 

Wel maken we ons zorgen over het ‘comfort’, het is in lokalen en ruimtes soms zo koud dat het niet 

prettig werken en leren is. Daar willen we ook mee aan de slag! Mogelijk is er een soort tussenweg te 

vinden door iets selectiever te ventileren, gebruik makend van CO2-meters die een indicatie geven of 

we per lokaal of ruimte soms iets meer of juist minder kunnen ventileren per lesuur. Zo kunnen we 

de temperatuur en het werkklimaat/comfort bewaken enerzijds en waar nodig actief blijven 

ventileren anderzijds. Ook stellen we de mechanische ventilatie zo optimaal mogelijk in en pakken 

we knelpunten waar mogelijk aan. We werken dit zorgvuldig verder uit en houden u op de hoogte 

van de ontwikkelingen. 

 

Mede namens de algemene directie van Melanchthon, 

 

Cees de Jong en André Molenaar, directie MBS 



 

 


