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Goes, 2 oktober 2020
C/20-21/08
Betreft: Nieuwsbrief nr. 6 - Mondkapjes en ventilatie
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Er is vandaag, en de afgelopen dagen, veel en intensief gesproken over het onderwijs: hoe zit het met de
besmettingen op school, worden docenten met klachten snel genoeg getest, is de ventilatie op orde, hoe kunnen
we de – begrijpelijke – zorgen bij onderwijspersoneel en ouders wegnemen. Alles is erop gericht de scholen op een
verantwoorde manier open te houden.
Mondkapjes
Gevoed door alle signalen is het standpunt ten aanzien van het dragen van mondkapjes op scholen bijgesteld,
u/jullie hebt/hebben dat ongetwijfeld via de media meegekregen. Tot nu toe was het standpunt: mondkapjes zijn
niet nodig, maar het mag wel. De situatie is echter veranderd en verandert nog steeds. Het aantal besmettingen in
de samenleving en ook op scholen neemt toe, evenals het aantal docenten en leerlingen dat in quarantaine is of
niet naar school komt vanwege klachten die op Corona wijzen.
Deze situatie leidt ertoe dat er een landelijke richtlijn komt die duidelijkheid schept voor leerlingen, ouders en
onderwijspersoneel: er is een dringend advies om mondkapjes op scholen te dragen vanaf maandag 5 oktober. De
Scholengroep Pontes volgt deze richtlijn. Dat betekent dat wij personeel en leerlingen het dringende advies geven
om met een mondkapje naar school te komen en dit te dragen bij alle loopbewegingen. Alleen in het leslokaal of
een andere verblijfsruimte wanneer je zit of stil staat, eet of drinkt kan het mondkapje af.
De VO-raad geeft dit dringende advies. Het is geen verplichting. Een school kan, na overleg met de MR, wel via het
eigen schoolbeleid verplichten om binnen de eigen gebouwen een mondkapje te dragen. Komende week is er
overleg met de (G)MR.
Mocht er iets veranderen in het beleid dan stellen we u uiteraard op de hoogte.
Klimaat
Op de locatie Oranjeweg is er een gebouwbeheerssysteem (GBS) waarin “real time“ de CO2-waarde per leslokaal
wordt geregistreerd. Het systeem kan worden bijgestuurd op afstand. Daarnaast worden er aanvullende metingen
verricht met een losse CO2-meter, de gemeten waarden van het GBS en de losse metingen komen overigens
overeen. De komende weken zullen we blijven meten, indien nodig zal actie worden ondernomen. Het spuien
(ramen en deuren openzetten) is aanvullend op de mechanische ventilatie nodig. Het advies is om één raam of een
deur tijdens de les open te laten. Hiermee blijven de waarden binnen de gestelde norm.
Het natuurlijk ventileren (spuien) heeft het volgende effect: In een gemiddeld lokaal van 51m² met twee te openen
ramen van ca 1 m2 en een tegenoverliggende deur zal de ruimte met 100 l/s geventileerd worden. De ruimte zal
met 12 minuten compleet zijn ververst.
Het open zetten van een raam of een deur is wel van invloed op de binnentemperatuur. We zullen de CV bijstellen.
Wij adviseren de leerlingen en personeel daarnaast om een trui of vest mee te nemen nu het buiten wat kouder
wordt.
Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen en vraagt veel van ons allen.
Ik hoop u/je weer voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch

