Middelburg, 2 oktober 2020
Beste ouder/verzorger en leerling,
Mondkapjes
Maandagvond is er door het kabinet een mededeling gedaan over het gebruik van mondkapjes. Het
voortgezet onderwijs zou vooralsnog uitgezonderd zijn van deze maatregel. Inmiddels weten we hoe
snel standpunten en adviezen in deze coronatijd kunnen veranderen. Gisteren kwam naar buiten dat
ook voor het voortgezet onderwijs het dringend advies geldt om mondkapjes te dragen. CSW volgt
hierin het advies van de overheid en adviseert het gebruik van (duurzame) mondkapjes in alle
verkeers- en pauzeruimten.
Onze motivatie is dat er in Zeeland in verhouding tot grote delen van het land betrekkelijk weinig
besmettingen zijn. Ook kunnen we vermelden dat het met betrekking tot het coronavirus goed gaat op
de vestigingen van CSW. De afgelopen weken is een viertal leerlingen positief getest, maar deze
hebben allemaal hun besmetting buiten school opgelopen en zijn tijdig thuis gebleven. Onder alle
medewerkers hebben we één positief geteste collega, maar dat was in de zomervakantie. Uiteraard
zijn deze cijfers geen garantie voor de toekomst, maar het geeft voldoende vertrouwen om verder te
gaan met de maatregelen zoals we die tot op heden toepassen. We zullen daarom het mondkapje niet
verplichten. Belangrijk is hierbij ook de overweging dat er geen wettelijke grondslag is voor een
verplichting. De uitzondering voor het verplicht gebruik van een mondkapje zijn de reeds afgesproken
maatregelen bij de praktijkvakken en practica, omdat daar de anderhalve meter afstand niet kan
worden gerealiseerd. Uiteraard houden we de berichtgeving goed in de gaten. Als de situatie weer
verandert, houden we u uiteraard op de hoogte.
Afstandsonderwijs
Ook willen we u in deze brief iets vertellen over afstandsonderwijs. Door de coronacrisis blijven
gemiddeld meer leerlingen thuis dan in een ander schooljaar. Immers, met lichte klachten moet je al
thuisblijven en je laten testen. Deze leerlingen zijn niet echt ziek, maar moeten i.v.m. de veiligheid van
anderen wachten op de uitslag van de test. Voor deze leerlingen gaan we stapsgewijs
afstandsonderwijs aanbieden. We verwachten dat de leerling dan thuis alle lessen volgt en geen
achterstand hoeft op te lopen. Voor onze keuze hebben we allerlei ervaringen van de docenten en van
andere scholen betrokken. Ook dient onze oplossing natuurlijk AVG-proof te zijn. We zullen daarom
het digibord van de docent verbinden met de leerling thuis. Voor de docenten zijn microfoons
aangeschaft, zodat zij thuis goed te volgen zijn. Op deze wijze kan de leerling thuis de les volgen en
heeft hij via de chatfunctie de mogelijkheid vragen te stellen aan de docent. Daarnaast blijft het
natuurlijk altijd mogelijk dat een docent ook andere middelen inzet om voor de leerlingen onderwijs te
verzorgen. Leerlingen die “echt” ziek zijn, hoeven dit onderwijs natuurlijk niet te volgen. Voor vakken of
lokalen waarbij bovenstaande niet mogelijk is, vragen we in overleg met de afdelingsleider afspraken
te maken.
Docenten die tot de risicogroep behoren, verzorgen vanaf hun thuissituatie hun lessen. De leerlingen
volgen onder toezicht deze lessen gewoon in het ingeroosterde lokaal op school.
Ventilatie
Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben 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.
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen werken en leren. Minister Slob (Onderwijs) heeft
daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in
scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen,
is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.
Zoals we in een eerder bericht hebben gemeld, heeft CSW een externe partij gevraagd te
onderzoeken hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit op de vestigingen van CSW. Het
complete onderzoeksrapport is ter informatie gezonden aan de directie en de
medezeggenschapsraad.
De ventilatie op CSW Bestevaêr voldoet aan de geldende richtlijnen. Het onderzoek heeft aangetoond
dat de luchtbehandelingsinstallatie niet op de volle capaciteit functioneert. We hebben afspraken
gemaakt om dit op korte termijn door een daarvoor gecertificeerd bedrijf in orde te laten brengen.
De ventilatie op CSW Van de Perre voldoet in bijna alle ruimten. Hierbij wordt aangetekend dat dit
hoofdzakelijk gebeurt door natuurlijke ventilatie. Dit vraagt in de winterperiode speciale aandacht. Om
goed te kunnen blijven ventileren kan het nodig zijn dat leerlingen zich wat warmer moeten kleden.
Het is niet nodig dat leerlingen met de jas aan in het lokaal zitten. In de winterperiode moet ventilatie
via de geopende bovenramen in de lokalenflat voldoen en moet tussen de lessen aandacht zijn voor
luchten. In de lokalenflat wordt geadviseerd de ventilatie volledig aan te zetten en de deuren gesloten
te houden. Dit geeft het beste resultaat voor de luchtverversing. De nieuwbouw voldoet volledig. De
ruimten aan de binnenplaats die niet volledig voldoen, worden alleen ingeroosterd voor kleine
groepen. Ook wordt nader onderzocht of we daar aanpassingen kunnen doen om de situatie te
verbeteren.
CSW Toorop Talent College voldoet aan de geldende richtlijnen. Ook hier geldt dat dit met name
gebeurt door natuurlijke ventilatie. Dit kan in de winterperiode betekenen dat leerlingen zich warmer
moeten kleden.
Voor alle vestigingen geldt dat we aanvullend rekening houden 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.
We zullen op verschillende plaatsen CO2-meters plaatsen om de kwaliteit van de lucht te kunnen
monitoren.
Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht op uw vestiging? Neem dan contact op met de
afdelingsleider.
Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS heeft op 1 oktober jl. een lijst
gepubliceerd met veel gestelde vragen over ventilatie op scholen die u kunt vinden op
weeropschool.nl/ventilatie.
Met vriendelijke groet,
namens de directie,
F.C. van der Knaap
Directeur-bestuurder

