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Datum : 2 oktober 2020 

Ons kenmerk : SB/COR/gkx 

Onderwerp : maatregelen per 051020 

 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen, 
 

Zoals u inmiddels vast vernomen heeft geldt er vanaf deze week het dringende advies om in openbare ruimtes 

mondkapjes te dragen. Ook de scholen vallen onder openbare ruimtes en is geadviseerd deze richtlijn te 

volgen. Voor ons is het van groot belang dat we de school zo veilig mogelijk houden voor onze leerlingen en 

medewerkers. Zo hopen we te voorkomen dat het onderwijs weer op afstand plaats moet gaan vinden. Wij 

zullen dus vanaf maandag 5 oktober het dringende advies geven dat alle leerlingen en medewerkers op school 

een mondkapje dragen. Maandag is echter een studiedag, dus verwachten wij dinsdag 6 oktober alle 

leerlingen met een mondkapje op school. Dit voorstel wordt nog in de MR besproken. Op het moment dat het 

daar is goedgekeurd verplichten wij iedereen tot het dragen van een mondkapje vanaf 7 oktober. 

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een mondkapje. Het kan dus zijn dat wij 

een leerling naar huis sturen wanneer deze geen mondkapje bij zich heeft. De verplichting om dit mondkapje 

te dragen geldt wanneer de leerling zich door de school beweegt, dus wanneer deze staat of loopt moet het 

op. Zodra de leerling in de klas of de aula zit mag het kapje af (dit geldt ook als een leerling in de aula een 

vaste plek gevonden heeft aan een statafel om daar te eten). 

De invoering van de verplichting tot het dragen van mondkapjes betekent niet dat andere maatregelen 

worden versoepeld. Nog steeds geldt: hoesten in de elleboog (mondkapje mag dan wel even af), handen 

wassen, afstand houden, bij symptomen thuisblijven, etc..  

De 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 leren en werken.  Minister Slob (Onderwijs) heeft daarom 

de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de 
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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. 

De ventilatie op het Huygens Lyceum voldeed op enkele plekken in de school niet aan het meest actuele 

bouwbesluit. We hebben maatregelen getroffen waardoor we nu wel voldoen aan de geldende richtlijnen van 

het RIVM. Daarnaast houden we 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.  

De gemeente is eigenaar van dit pand en heeft metingen van de luchtkwaliteit verricht. Wij zijn in afwachting 

van de uitkomst van dit onderzoek. In het deel van het pand waar luchtbehandeling wel aanwezig is, is er 

sprake van 100% buitenlucht en geen recirculatie. In het oudere deel van het pand, waar geen sprake is van 

luchtbehandeling moet op een andere manier de kwaliteit van de lucht worden bevorderd. Uiteraard nemen 

wij dan maatregelen zoals hierboven genoemd door alle ramen en deuren open te zetten bij leswisselingen. 

Onze inzet is om samen met de gemeente Eindhoven te komen tot nieuwe maatregelen op basis van de 

uitkomsten van het door de gemeente gevoerde onderzoek. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 

voortgang. 

Al onze maatregelen zijn er op gericht om te zorgen dat de school open kan blijven en wij het onderwijs 

kunnen blijven verzorgen voor onze leerlingen.  

Als u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen (cor@huygenslyceum.nl). 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 
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