
 

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen  

 

Asten–Heusden, 29 september 2020 Referentie: 0245/RvB/jk/mv 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Als Stichting Prodas Primair Onderwijs volgen wij de Corona-maatregelen, welke de Rijksoverheid ons 
oplegt, nauwgezet. De richtlijnen die we daarbij hanteren zijn de richtlijnen die de PO-raad ons 
voorschrijft. De PO-raad baseert haar adviezen op wat het RIVM en de GGD voorschrijft.  
 
De belangrijkste maatregelen blijven daarbij: 
 

- Het houden van 1,5 m afstand tussen leraren, ouders, medewerkers, etc. onderling.  
- Op tijd handen wassen en/of ontsmetten. 
- Thuisblijven bij ziekteverschijnselen. 
- Thuisquarantaine als een of meer leden van het huishouden positief getest zijn op Covid-19. 

 
Naast de bekende leefregels is er veel te doen geweest over hoe de school om moet gaan met 
ventileren, verwarmen en koelen. 
 

Voor onze school geldt daarbij het volgende: 

Onze school wordt geventileerd door units in de lokalen, die de gebruikte lucht van binnen afzuigen 
en direct naar buiten afvoeren. Verse buitenlucht wordt door deze units gefilterd naar binnen 
gebracht.  
De aanwezige capaciteit is regelbaar en voldoet aan de grenzen zoals die krachtens het Bouwbesluit 
en aanvullende eisen aan onze school gesteld zijn.  
De ventilatie-capaciteit zorgt voor een prettig en gezond binnenklimaat.  
Indien wenselijk kunnen we nog een aantal aanvullende maatregelen toepassen, die het RIVM en de 
GGD adviseren: 
 

- Het plaatsen van een geijkte C02-meter.  
Deze meter meet en registreert de aanwezige CO2 (koolstofdioxide) in een klaskokaal 
gedurende bepaalde tijd. De streefwaarde die we voor onze  school moeten hanteren is 
800ppm. De maximale bovengrens bedraagt 1200 ppm.  
(Het getal ppm “parts per million” drukt de hoeveel deeltjes uit in een miljoen deeltjes)  
 
 



- Het ‘spuien’ van de ruimten, dat wil zeggen dat de ramen en deuren tegen elkaar dienen te 
worden opengezet, zodat de ruimte goed kan doorwaaien. Het spuien kan voor of na 
schooltijd en tijdens pauzes worden gedaan. 

 
- Het vermijden van gebruik van zwenkventilatoren en mobiele airconditioning-apparaten, 

welke de aanwezige binnenlucht laten circuleren. 
 
Met in achtneming van de geldende voorschriften, blijft Prodas werken aan een gezond en prettig 

binnenklimaat in onze scholen. 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij 

dat graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacqueline Ketelaar 
Bestuur stichting Prodas  

 

 

 

 

 

 


