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Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief willen we u als ouders/verzorgers informeren over de ventilatie op de scholen van RENN4. Alle
berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we.
Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een relevante rol
speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor het RIVM onvoldoende
aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van aerogene transmissie. Er wordt aangeraden
de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat en om goed in een schoolgebouw te kunnen werken en
leren. Ventilatie helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties te beperken.
Recent heeft RENN4 in overleg met onze installatiepartner, de verschillende types ventilatiesystemen per school in
kaart gebracht. Voor alle scholen geldt dat ze voldoen aan de gestelde eisen.
We weten echter dat vooral de oudere scholen vaak beperkte ventilatiemogelijkheden hebben. In het kader van ‘Meten
is Weten’ gaan we metingen verrichten. Voor de scholen die we niet in beheer hebben (medegebruik of huur) hebben
we contact met de juridische eigenaren van de scholen om deze informatie helder te krijgen.
De metingen zullen naar verwachting begin december gereed zijn en na analyse zal de uitkomst hiervan met u gedeeld
worden.
Heb u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met de teamleider van uw
school.
Heb u nog algemene vragen over dit onderwerp? Dan kunt u terecht op: www.weeropschool.nl/ventilatie.
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