Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Mondkapjes
Afgelopen donderdag heeft de minister van onderwijs ingestemd met de invoering van een
landelijke richtlijn tot het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen in de
schoolgebouwen en in de pauzes op alle vo-scholen vanaf maandag 5 oktober 2020. Het gaat
in de richtlijn om een dringend advies. Een mogelijke verplichting tot het dragen van
mondkapjes kan het schoolbestuur alleen nemen na overleg met de Medezeggenschapsraad
van de school. De afgelopen dagen heeft de Medezeggenschapsraad hierover overlegd en
advies aan mij uitgebracht, waarvoor mijn dank. Het advies vind ik passend en ik neem het
dan ook graag over.
Dat alles betekent dat we vanaf maandag 5 oktober op Winkler Prins werken volgens de
onderstaande afspraken:
•

•
•

•

•

Met ingang van maandag 5 oktober geldt voor iedereen die zich in de schoolgebouwen
bevindt het dringende en zwaarwegende advies om een mondkapje te dragen. Dat
advies geldt bij elke verplaatsing binnen het gebouw. Een verplaatsing is elke
beweging waarbij iemand niet zit.
Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen, in de kantine en rondom de
schoolgebouwen mag uiteraard, maar is nu nog niet nodig.
Voor praktijklessen en practica waarbij docenten en leerlingen onvoldoende afstand
kunnen houden en dicht op elkaar moeten staan, geldt het advies tot het dragen van
een mondkapje nog dringender.
Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen mogelijkerwijs
wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het dragen van mondkapjes
alléén is dan ook onvoldoende en daarom blijft het daarnaast van belang zoveel
mogelijk de anderhalvemeterafstand-regel en de hygiënemaatregelen te hanteren.
Het acuut afkondigen van een mondkapjesdraagplicht is nu niet per se nodig en met
het oog op de handhaving zelfs onwenselijk. Wel houd ik die optie nadrukkelijk open.
We kunnen de komende week gebruiken om te zien of op alle locaties het besef van
urgentie om ‘elkaar gezond te houden’ voldoende gevoeld wordt. Mocht dat
onvoldoende lukken, dan overweeg ik na de herfstvakantie, en na afstemming met de
MR, alsnog een draagplicht in te voeren.

Ik ga ervan uit dat het grootste deel van onze medewerkers en leerlingen voor zijn eigen
mondkapjes kan zorgen. Bij voorkeur zijn dat natuurlijk duurzaam te gebruiken kapjes. In
incidentele gevallen kunnen wij leerlingen die daar zelf niet voor kunnen zorgen voorzien van
mondkapjes.
Niemand zit te wachten op een nieuwe lockdown. Ik hoop dat deze afspraken zullen bijdragen
aan het voorkomen daarvan.

Stand van zaken ventilatie schoolgebouwen
Via dit bericht wil ik jullie ook informeren over de ventilatie in onze schoolgebouwen.
Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus heeft ertoe geleid dat er veel
discussie is ontstaan. Door jullie van actuele informatie te voorzien wil ik jullie op de hoogte
houden van de stand van zaken.

Het RIVM geeft aan dat overdracht van het virus vooral plaatsvindt via bijvoorbeeld hoesten
en niezen, waarbij grote druppels worden verspreid. Het is op dit moment onduidelijk of
kleine druppels (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 het coronavirus
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.
Los van het coronavirus, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan
reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Slob
(Onderwijs) heeft daarom aan schoolbesturen de opdracht gegeven om te onderzoeken of de
(voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoet aan de reguliere geldende
gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen
(LCVS) opgericht. Schoolbesturen hebben ook de opdracht gekregen de uitkomsten van dat
onderzoek aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers te communiceren. Indien
scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak
opstellen.
Ondertussen hebben wij dat onderzoek gedaan. Graag informeer ik jullie per locatie over de
uitkomsten.
Ventilatie Raadsgildenlaan 11 en Parallelweg 25
De ventilatie op deze locaties voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening
met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de
school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van
persoon naar persoon vermijden.
Raadsgildenlaan 1 en Pinksterstraat 26
De ventilatie op deze locaties voldoet niet. Deze gebouwen stammen nog uit de tijd waarin
andere eisen werden gesteld aan de luchtkwaliteit.We werken voor deze locaties al aan een
plan. Vanaf komend schooljaar (augustus 2021) gaan de deelschool brugjaar en de deelschool
kader/basis (klassen 2 en ZW3/4) over naar de nieuwbouw aan de Raadsgildenlaan. De bouw
van deze locaties is afgelopen zomer begonnen. De luchtkwaliteit zal daarna voldoen aan de
geldende eisen van het Bouwbesluit.
De locatie aan de Raadsgildenlaan 1 wordt in het schooljaar 2021-2022 volledig gerenoveerd.
Er vinden gedurende dat schooljaar op die locatie geen onderwijsactiviteiten plaats, behalve
gymlessen. Na de renovatie is ook de Raadsgildenlaan 1 voorzien van een
luchtbehandelingsinstallatie die voldoet aan de normen van het geldende bouwbesluit. De
renovatie is afgerond bij de start van het schooljaar 2022-2023.
Gedurende schooljaar 2021-2022 blijven de leerlingen van de deelscholen havo en vwo aan
de Pinksterstraat. De deelschool mavo zal dat schooljaar ook naar de Pinksterstraat gaan.
Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan deze drie deelscholen naar de gerenoveerde locatie aan de
Raadsgildenlaan 1.
In de tussentijd houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het
RIVM. Dat betekent dat we ramen in de lokalen zo veel mogelijk open houden en de lokalen
regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn. We passen ook andere maatregelen

toe, deze zijn te vinden in de Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en
verwarming en koeling op scholen (www.weeropschool.nl/ventilatie).
Ventilatie Jan Salwaplein 2
De ventilatie op de locatie Jan Salwaplein voldoet niet. Hiervoor is nog geen plan van aanpak.
Samen met de gemeente gaan we kijken naar de aanpassingen die in het schoolgebouw
gedaan moeten worden om de ventilatie te verbeteren. Deze locatie is wel ruim van opzet, met
vele mogelijkheden om ruimten te luchten. In de tussentijd houden we rekening met de extra
richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we ramen in de lokalen zo
veel mogelijk open houden en de lokalen regelmatig luchten als er geen leerlingen in de
ruimte zijn. We passen ook andere maatregelen toe, deze zijn te vinden in de Handreiking
Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen
(www.weeropschool.nl/ventilatie).
Extra ventileren hoeft niet te betekenen dat alle ramen en deuren altijd open hoeven te staan.
Het kan echter voor komen dat het soms kouder gaat worden in de lokalen. Natuurlijk zullen
wij onze lokalen de komende winter extra gaan verwarmen. Wij adviseren leerlingen dan ook
een warme trui of jas mee te nemen naar school.
Ik hoop jullie met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. In het geval van vragen,
neem dan contact op met de deelschooldirecteur.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder Winkler Prins

