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Onderwerp : Luchtkwaliteit en ventilatie  
 
Diemen, 15 augustus 2020    
 
 
 
Beste ouders / verzorgers van de kinderen van De Nieuwe Kring,  
 
De afgelopen week is er veel gesproken over de luchtkwaliteit en ventilatie in scholen. Er is vanuit de 
VO-raad zorg neergelegd dat ventilatiesystemen op scholen mogelijk onvoldoende functioneren. Dit 
vooral in de context van aerosolen1 en hun mogelijke rol bij de verspreiding van het virus.   
 
Het kabinet heeft voor de zomervakantie besloten dat scholen voor zowel het primair als het 
voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met inachtneming van de bekende 
maatregelen. Het blijft cruciaal dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne, dat 
we afstand houden voor zover dat moet en dat men met klachten thuisblijft. Op deze manier kan het 
funderend onderwijs vanaf maandag aanstaande aan het nieuwe schooljaar beginnen. 
 
Het welzijn van iedereen die zich in de school beweegt is voor ons van groots belang.  
In termen van luchtkwaliteit gerelateerd aan CO2 dienen wij al langer aandacht te hebben voor een 
passende bezetting van het aantal leerlingen per m2 en voldoende frisse lucht. 
 
Het ventilatiesysteem van Brede school De Meridiaan, waar De Nieuwe Kring onderdeel van is, is 
ontworpen en gebouwd volgens de toen (2011) geldende voorschriften en normen van het frisse 
scholen principe. Het systeem is van het type balansventilatie zonder recirculatie (hergebruik) van 
afgezogen lucht.  
 
Goede richtlijnen en uitgangspunten zijn van groot belang om het handelen in de school vorm te 
geven. Er wordt geadviseerd voor opening van de school het gehele gebouw een half uur zoveel 
mogelijk te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en tussentijds ook zoveel 
mogelijk te ventileren. Uiteraard volgen wij deze adviezen op.  
 
U mag van ons verwachten dat wij ons hierover steeds laten informeren, ons houden aan de richtlijnen 
en u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte brengen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sandra van der Meulen 
 
 
 
 

 

 


