
Bijlage 1 
Informatie over ventilatie scholen uit Nieuwsbrief van Breedsaam 
 
Nieuwsbrief 21 augustus 
In verband met richtlijnen die gegeven worden door RIVM en GGD m.b.t. het gebruik van 
schoolgebouwen in de periode van Coronamaatregelen, wil BreedSaam het volgende 
mededelen:  Alle schoolgebouwen (of delen daarvan) die wel voorzien zijn van mechanische 
ventilatie voldoen min of meer aan de richtlijnen die gesteld worden door het RIVM en de GGD. 
Vanaf haar start in 2015 hanteert BreedSaam bij elke renovatie en nieuwbouw het ambitieniveau van 
Frisse Scholen Klasse B, dat hogere eisen stelt dan de richtlijnen van RIVM en GGD. Deze 
schoolgebouwen voldoen aan de gestelde ventilatievoud van het Bouwbesluit. Voor de 
schoolgebouwen met een mechanische ventilatie van voor 2015 kan BreedSAam nu nog niet met 
zekerheid vaststellen dat deze ook voldoen aan de richtlijnen van RIVM en GGD.  Er is geen 
aanwijzing om te veronderstellen dat dit niet het geval is, maar BreedSaam adviseert daarom voor 
alle zekerheid om deze schoolgebouwen ook natuurlijk te ventileren. Deze locaties zal BreedSaam 
voor alle zekerheid de komende 2 weken onderzoeken op het wel of niet voldoen aan de richtlijnen 
van RIVM en GGD. Alle schoolgebouwen (of delen daarvan) die niet voorzien zijn van een 
mechanische ventilatie, dienen sowieso op een natuurlijke wijze geventileerd te worden. Dit kan 
door (klep)ramen en/of ventilatieroosters open te zetten. Vaak zult u dit al doen, door in de vroege 
uren van de dag de ramen open te zetten en daarmee de lokalen te voorzien van verse lucht. Ook 
kan dit, door tijdens pauzes ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten en verse lucht in een 
korte tijd in de betreffende ruimten toe te laten. In het kader van de richtlijnen van het RIVM, zou u 
dat nu wat vaker en indien mogelijk langer moeten doen.  
 
Nieuwsbrief 9 september 

In vervolg op bovenstaande heeft BreedSaam de afgelopen 2 weken veel locaties nader onderzocht, 
waaronder de locaties die wel een mechanische ventilatie zouden moeten hebben, maar waarvan 
nog niet zeker was of die voldeden aan de richtlijnen van RIVM en GGD. Dit nader onderzoek wijst uit 
dat we ervan uit kunnen gaan, dat alle locaties met een mechanische ventilatie voldoen aan de 
richtlijnen van RIVM en GGD. 
 
 


