Samen naar Samenwerking NB 3

Beste allemaal,

25 september 2020

Hier het laatste nieuws van de Rijksoverheid en van de Stichting Katholiek West- Friesland.
Neusverkoudheid
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben die
passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten
uw kind toch te testen.
Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?
Leerlingen en personeel blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij corona. Zij laten zich
zo snel mogelijk testen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
❏ als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona
❏ als het kind een huisgenoot is van iemand met corona
❏ als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of
benauwdheid
Nieuws over ventilatie
Nu de scholen weer volledig open zijn gegaan heeft het kabinet schoolleiders richtlijnen
gegeven voor Corona proof onderwijs. Zo moeten schoolgebouwen goed geventileerd zijn, om
eventuele besmettingen te voorkomen. In samenspraak met de PO-Raad en het LCVS (landelijk
coördinatieteam ventilatie op scholen) zijn een aantal vraagstukken en richtlijnen opgesteld over
dit onderwerp.
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is onderzocht wat de bestaande ventilatie
mogelijkheden zijn per school. Afgelopen week is er vanuit het LCVS een uitgebreidere
vragenlijst aangeleverd bij alle schoolbesturen. Aan de schoolbesturen wordt gevraagd om

uiterlijk 21 september de aanvullende gegevens aan te leveren. Wij nemen de vraagstellingen
zeer serieus en zien de ernst van het onderzoek maar het is ook onze verantwoordelijkheid om
de juiste gegevens aan te leveren. Het was voor ons niet haalbaar om binnen een week alle
gevraagde gegevens aan te leveren. De meetgegevens volgen in overleg later.
Medio week 39 worden op alle scholen meetsensoren geleverd en geplaatst om een goed beeld
te krijgen van de luchtkwaliteit. Deze sensoren zullen in week 39 en 40 de CO2 waarden meten
en registreren. De gegevens zullen wij delen met de PO-Raad / LCVS . Op 1 oktober worden de
gegevens van alle schoolbesturen in Nederland aangeboden aan de minister van OCW.
Na het verzamelen van alle meetgegevens krijgen wij een beter beeld van de bestaande situatie
per school. Op deze manier kunnen we, indien van toepassing, per school een plan van aanpak
schrijven over hoe om te gaan met een juiste luchtkwaliteit. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Planning ventilatie onderzoek vanaf start nieuw schooljaar
Week 34
Start inventarisatie ventilatie voorzieningen per school
Week 35
Doorloop inventarisatie per school
Week 36
Totaal overzicht opgesteld ventilatie voorzieningen per school
Week 37
Aanvullend richtlijnen ontvangen PO-Raad / LCVS rapportage wijze
Week 38
Informeren stand van zaken onderzoek in nieuwsbrief per school
Week 39
Rapporteren voorlopig onderzoek aan LCVS
Week 39 en 40
Meten CO2 waardes en registreren
Week 40
Meetgegevens rapporteren aan LCVS

Vriendelijke groet namens SKOWF ,
Rein Swart (directeur)

