
 

Zwolle, 25 augustus 2020 

 

 

VENTILATIE SCHOLEN EN CORONA  

 

 

Beste collega, geachte ouder/ verzorger, 

 

Door middel van deze brief willen wij jullie/u op de hoogte 

stellen van de manier waarop de scholen van OOZ en De 

Ambelt zich inspannen om de verspreiding van het coronavirus waar mogelijk te voorkomen en van 

de wijze waarop wij invulling geven aan de adviezen en voorschriften die door de overheid zijn 

opgesteld. 

 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben de scholen van OOZ en De Ambelt strikt de adviezen 

en voorschriften van RIVM en overheid gevolgd. Scholen zijn lange tijd gesloten geweest en het 

onderwijs heeft vooral op afstand plaatsgevonden. Ondanks het feit dat de scholen lange tijd 

gesloten zijn geweest, heeft het onderwijs dankzij de enorme inzet en creativiteit van al onze 

medewerkers toch zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. We hebben daar veel respect voor en 

zijn daar erg trots op. 

 

Kort voor de zomervakantie kwam het signaal dat alle scholen in augustus weer min of meer normaal 

van start konden gaan. 

 

Zoals we allemaal weten, is er door de recente stijging van het aantal besmettingen in Nederland 

veel zorg ontstaan bij ouders, leerlingen en medewerkers. Deze zorg gaat over de vraag of de scholen 

wel voldoende zijn toegerust om verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Wij begrijpen deze zorg heel goed. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat het virus zich 

niet op onze scholen kan verspreiden. 

Binnen al onze scholen zijn diverse voorzieningen aangebracht die een zo veilig mogelijke situatie 

voor leerlingen en medewerkers moeten creëren. 

 

Hieronder kunnen jullie/ kunt u lezen op welke wijze de scholen van OOZ en De Ambelt invulling 

geven aan de opdracht van de overheid met betrekking tot ventilatie. 

OOZ en De Ambelt hebben gezamenlijk meer dan 40 scholen op meer dan 50 locaties. Hierbij geldt 

dat geen school(gebouw) hetzelfde is en dat er voor iedere school speciale eisen en wensen zijn. Wij 

proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren en ondersteuning te bieden die past bij de specifieke 

vraag van de school.  

 

Adviezen van het ministerie van OCW 

 

Het ministerie van OCW heeft vorige week, op basis van advies van het RIVM, een aantal adviezen 

gegeven over ventilatie in scholen. 

Belangrijk daarbij is dat het RIVM heeft aangegeven dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene 

verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Ventilatiesystemen 

lijken geen rol te hebben gespeeld in de epidemie. Daarom is er geen reden het huidige beleid aan te 

passen. 



De belangrijkste adviezen van het ministerie van OCW zijn: 

 

- Ventileer volgens de eisen van het Bouwbesluit* die van toepassing zijn op het gebouw. 

- Klaslokalen en andere ruimtes moeten dagelijks meerdere malen worden gelucht (in de pauze,  

   voor, tijdens en na schooltijd). 

- Er moet zoveel mogelijk toevoer zijn van verse lucht (voorkomen van recirculatie). Wanneer  

  ventilatie niet voldoet aan het Bouwbesluit kunnen in overleg met de GGD passende     

  maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld andere vormen van ventilatie inzetten). 

 
* Een bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen en verbouwingen minimaal  
   moeten voldoen. Het bouwbesluit meldt t.a.v. ventilatie: “Er is een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het  
   ontstaan van voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.”.  
 

 

Landelijke opdracht aan scholen vóór 1 oktober 

 

Deze week heeft de minister aan de schoolbesturen en de scholen gevraagd om vóór 1 oktober een 

aantal zaken met betrekking tot de ventilatie geregeld te hebben: 

 

- Er moet worden gecontroleerd of de scholen voldoen aan de eisen. 

- Als een school niet voldoet, moet na overleg met de GGD een plan worden opgesteld om passende  

  maatregelen te treffen. 

- Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan het personeel en de leerlingen en hun ouders of  

  het gebouw voldoet aan de eisen, en als dat niet het geval is, welke maatregelen er worden 

  genomen om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de eisen. 

 

De scholen van OOZ en De Ambelt 

De ventilatiesystemen op de scholen van OOZ en De Ambelt worden onderhouden door een bedrijf 

voor installatietechniek dat er met inspectie en onderhoud voor zorgt dat de installaties op de 

scholen te allen tijde voldoen aan alle eisen zoals gesteld in wet- en regelgeving, waaronder die van 

het geldende Bouwbesluit. Dit bedrijf heeft regelmatig afstemming met de adviseurs huisvesting en 

facilitair van OOZ en De Ambelt.  OOZ en De Ambelt geven vóór 1 oktober door aan de PO-Raad of de 

VO-raad en ouders en leerlingen wat de stand van zaken is van de ventilatiesystemen van haar 

scholen. 

 

Binnen OOZ en De Ambelt hanteren we verder de volgende maatregelen: 

- Luchten 

- Ventilatie op de hoogste stand (is ingesteld door het installatiebedrijf) 

- Geen recirculatie (is uitgeschakeld door het installatiebedrijf) 

- Geen mobiele airco’s of ventilatoren 

- Ventilatiesystemen worden niet zonder overleg uitgezet, want de temperatuur kan dan teveel  

  stijgen. 

 

Gymzalen 

Er wordt zoveel mogelijk buiten gesport, maar binnen sporten mag, mits er geventileerd wordt. De 

gemeente Zwolle heeft haar gymzalen gesloten tot in ieder geval 1 september. Scholen die deze 

gymzalen gebruiken, kunnen daarvan dus geen gebruik maken totdat de gemeente heeft besloten 

dat ze open kunnen. 



 

Situatie na 1 oktober 

Of er na 1 oktober nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden, hangt af van het 

landelijke beeld.  

 

Tot die tijd zullen wij werken volgens de richtlijnen RIVM en daarbij protocollen en handreikingen 

gebruiken van de PO-Raad en de VO-raad. 

 

Tot slot 

We leven in een onzekere tijd. Niemand weet hoelang het duurt voordat het virus onder controle is. 

We moeten er rekening mee houden dat er de komende maanden nieuwe maatregelen worden 

genomen om de verspreiding tegen te gaan. Dat levert veel onzekerheid op voor leerlingen, ouders 

en medewerkers. We hebben het afgelopen half jaar gezien met welke enorme creativiteit en 

energie iedereen zich heeft ingezet. Dat geeft ons het vertrouwen dat we er ook de komende tijd in 

zullen slagen om zo goed mogelijk onderwijs te geven. 

 

We wensen iedereen heel veel sterkte! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees Elsinga en Arie de Wit 

College van bestuur OOZ en De Ambelt 

 


