Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
RSG Slingerbos | Levant

Datum : 2 oktober 2020
Ref.nr. : R/secr/dir.
Betreft : ventilatie en luchtkwaliteit

Geachte ouder/verzorger,
Via dit bericht informeren wij u over de ventilatie in beide locaties van RSG
Slingerbos | Levant. De berichtgeving over ventilatie in relatie tot het coronavirus heeft
ertoe geleid dat er vragen zijn over het binnenklimaat in schoolgebouwen. Die vragen
zijn begrijpelijk. Via dit ouderbericht willen wij u informeren over de door ons ingezette
acties en bevindingen ten aanzien van de ventilatie in onze beide schoolgebouwen.
Allereerst geeft het RIVM aan dat er tot nu toe geen reden is om aan te nemen dat
ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het
belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan de reguliere gezondheidseisen, die
losstaan van het coronavirus, voldoet. Dit om een aangenaam binnenklimaat te
hebben wat een positieve bijdrage levert aan leren en werken. Minister Arie Slob
(Onderwijs) heeft 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
om toe te zien op naleving van deze opdracht en scholen te adviseren als zij (nog) niet
voldoen aan de eisen.
Op beide locaties van de RSG (Slingerbos en Levant) is onderzocht hoe het staat met
de ventilatie en luchtkwaliteit in de gebouwen. Het bedrijf dat onze luchtbehandelingsinstallaties onderhoudt (de firma Hellebrekers) heeft geconstateerd dat onze
luchtbehandeling optimaal werkt en dat er geen sprake is van recirculatie van lucht in
het gebouw. Uit verder eigen onderzoek, waarbij enkele dagen in lokalen het CO2gehalte gedurende de schooldag is gemeten, is gebleken dat beide locaties op dit
moment voldoen aan de geldende richtlijnen. Daarbij zijn de extra richtlijnen van het
RIVM meegenomen. Dit betekent dat we onze lokalen in de school regelmatig luchten,
waar mogelijk met ramen en deuren open werken en sterke luchtstromen gericht op
een persoon vermijden.
Ook de komende maanden zullen we op deze manier in onze scholen zorg dragen
voor een zo veilig en optimaal mogelijk binnenklimaat. We realiseren ons dat nu de
koudere periode aanbreekt, dit wellicht lastiger wordt en we zullen als dat nodig mocht
zijn aanvullende maatregelen treffen. Mochten deze maatregelen aan de orde zijn, dan
informeren wij u hier natuurlijk over.
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Mocht u nog vragen hebben over ventilatie in onze schoolgebouwen, dan vragen wij u
contact op te nemen met de heer Fred van Bergen, adviseur huisvesting en vastgoed
bij RSG Slingerbos | Levant (f.vanbergen@auroraonderwijsgroep.nl).
Met vriendelijke groet,
Adriaan Veenenbos en Remon Brink
Directie RSG Slingerbos | Levant
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