
 

 
  

Betreft: ventilatie schoolgebouwen Esprit    9 oktober 2020 
 

Geachte ouder/verzorger, 
 
Via deze brief willen we ouders en verzorgers informeren over de situatie van de ventilatie 
op de scholen van Esprit.  Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft 
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. 
 
Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij 
grote druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of 
kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van 
het virus. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te 
beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van 
COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande 
regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook 
voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde 
lucht. 
 
Tegen deze achtergrond heeft Esprit in mei van dit jaar opdracht verstrekt aan een erkend 
adviesbureau om de kwaliteit van de ventilatie in de schoolgebouwen te onderzoeken. Op 
basis van de bevindingen van dit bureau en de maatregelen die daaropvolgend waar nodig 
zijn getroffen, is vastgesteld dat de schoolgebouwen van Esprit voldoen aan de wettelijke 
eisen. Het feit dat in de afgelopen nazomerperiode ramen gemakkelijk open gezet konden 
worden heeft bijgedragen aan de mogelijkheid om voldoende te ventileren. Voor sommige 
schoolgebouwen geldt dat het voldoende ventileren in de aankomende wintersituatie 
lastiger is. Dit geldt hoofdzakelijk voor de schoolgebouwen waar sprake is van natuurlijke 
ventilatie (dat wil zeggen ventilatie via te openen ramen en dus zonder een mechanisch 
systeem). Er is dan weliswaar op zich geen gebrek aan ventilatiemogelijkheden, maar het 
openen van ramen gaat in de winter soms ten koste van de behaaglijkheid. De betreffende 
scholen hebben instructies ontvangen hoe zij toch voor voldoende ventilatie kunnen 
zorgen. Wij zijn ervan overtuigd uit dat alle scholen van Esprit ook na de herfstvakantie op 
een voldoende en gezonde manier geventileerd kunnen worden. Enig ongemak is daarbij 
niet altijd te vermijden. Een lokaal zal soms wat kouder zijn, er zal wat meer tussentijds 
gelucht moeten worden of er zal iets meer geluidsoverlast zijn door openstaande deuren. 
Wij vragen daarvoor uw begrip. 
 
Heeft u nog specifieke vragen of zorgen over ventilatie en frisse lucht op de school van uw 
kind? Neem dan contact op met de schoolleiding. 
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Er is op de websites van het RIVM, de 
Rijksoverheid en het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen LCVS 
(weeropschool.nl) een veelheid aan gedetailleerde informatie beschikbaar over ventilatie 
op scholen.  
 
Met vriendelijke groet, namens het College van Bestuur van Esprit Scholen 
 
Ruth Kervezee en Percy Henry 


