
Ventilatieplan Alkwin Kollege (najaar/winter)  
 
Dit plan is onderdeel van het draaiboek ‘volledig open’ en beschrijft de maatregelen rondom 
ventilatie in geval van koude in het najaar en in de wintermaanden.  
Deze maatregelen vervangen de maatregelen rondom ventilatie in het draaiboek. De 
maatregelen rondom afstand houden (tussen leerlingen en personeel en personeel 
onderling) en de maatregelen rondom hygiëne blijven onveranderd van kracht zoals reeds 
beschreven. 
 
Uitgangspunten 

● Het rapport van Vintis installatieadviseurs d.d. 29 mei 2017 is gebruik als basis voor 
huidige check van de ventilatiesystemen. 

● In de zomervakantie 2020 is het jaarlijkse onderhoud aan de systemen uitgevoerd. 
● Inventarisatie Ventilatie op Scholen is op 14 september jl. ingevuld en verstuurd. 
● Er is overleg geweest met de GGD over de ventilatie van het schoolgebouw, het 

advies van de GGD is meegenomen in dit plan. 
● De regels zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en worden indien nodig herzien. 
● Over de inhoud van dit plan is overleg geweest met de PMR en de LLR. 

 
Ventilatie op gangen/algemene ruimten 

● Tocht op gangen en in werkruimtes dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen.  
● De ingangen ‘A’ (trappenhuis banaan 2) en ‘C’ (trappenhuis banaan 1) blijven open 

staan i.v.m. extra ventilatie en i.v.m. de spreiding van drukte in de gangen. Indien het 
openstaan leidt tot tocht kan besloten worden om de deuren dicht te houden. De 
deuren blijven wel toegankelijk. 

● De deuren van de personeelsingang, de leveranciersingang en de nooddeur bij de 
gymzaal zullen dicht blijven, ter voorkoming van tocht. 

● De deur van de personeelskamer blijft dicht, maar dient nog wel te worden gebruikt 
als toegangsdeur (buitenaf) van de personeelskamer. 

 
Mechanische ventilatie 

● Er wordt zo veel als mogelijk geventileerd, hiertoe wordt de mechanische ventilatie in 
de nacht geactiveerd. Ramen en deuren dienen waar mogelijk open gezet te worden. 

● Het gebruik van ventilatoren of andere systemen om (intern) lucht te verplaatsen is 
niet toegestaan in ruimtes met meerdere personen. 

 
Ventilatie in het lokaal 

● Tocht in het lokaal dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. 
● De eerste 10 minuten van de les moet er ‘gelucht’ worden. Dit betekent dat alle 

ramen en de deur open moeten staan. Bij een leswissel worden de ramen door de 
vertrekkende docent/klas opengezet. . 

● Tijdens de lessen staat of de deur van het klaslokaal of minimaal één raam open. Dit 
i.v.m. de constante toevoer van frisse lucht.  

● De ramen in de oudbouw mogen alleen in de kiepstand geopend worden bij het 
luchten. 



  
Pauzes 

● Leerlingen van de bovenbouw worden geacht in de pauzes naar buiten te gaan.  
● Zolang de bovenbouw leerlingen naar buiten moeten is het voor hen toegestaan om 

de jas mee te nemen naar de klas. 
 
Kleding 

● Leerlingen en collega’s worden gevraagd om in hun kledingkeuze rekening te 
houden met koude luchtstromen en een lagere binnentemperatuur in het gebouw. 

  
Veiligheid 

● Het in de huidige situatie openstellen van alle deuren rondom het gebouw geeft 
insluipers de mogelijkheid om op een makkelijke manier binnen te komen. Het 
dichthouden van de deuren aan de achterzijde heeft een bijkomend positief effect dat 
dit risico kleiner wordt. Op de deuren aan de voorzijde van het gebouw vindt 
camerabewaking plaats. 
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