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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Hoogstwaarschijnlijk debatteert u aanstaande woensdag over het coronabeleid.
De Algemene Onderwijsbond (AOb), met 85.000 leden in het onderwijs, krijgt
steeds meer vragen over de start van de scholen na de zomervakantie. Volgende
week beginnen de scholen in regio noord weer. Wij willen u graag een aantal
punten meegeven waarvan wij het van groot belang vinden dat hier snel een
duidelijk antwoord op komt.
Ventilatiesystemen
De afgelopen weken zijn er steeds meer berichten naar buiten gekomen over de
mogelijke rol van ventilatiesystemen bij het verspreiden van het coronavirus. Dit
leidt tot terechte zorgen en vragen over de situatie met betrekking tot de
ventilatiesystemen op scholen. Het is voor het onderwijspersoneel vaak onduidelijk
welk ventilatiesysteem aanwezig is op de school en of dit ventilatiesysteem voldoet
aan de normen voor een veilig binnenklimaat. Op deze vragen moet zo snel
mogelijk antwoord gegeven worden, omdat dit gaat over de veiligheid van
leerlingen en onderwijspersoneel. Scholen moeten – indien nodig – voor de start
van het schooljaar nog maatregelen kunnen nemen. De vragen over de
ventilatiesystemen lopen van het basisonderwijs tot de universiteiten.
Toename besmettingen onder jongeren
Het aantal geregistreerde besmettingen onder jongeren is de afgelopen weken
toegenomen. Dit roept vragen op. Is de maatregel waarbij gesteld wordt dat er
geen anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden tussen jongeren nog van
toepassing? Hoe staat dit in verhouding tot eventuele nieuwe onderzoeken en
maatregelen die in het buitenland genomen worden? Wat hebben de onderzoeken
in Nederland aangaande besmettingen onder jongeren tot nu toe opgeleverd?
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Evaluatie uitbraken op scholen
Sinds de scholen weer geopend zijn, zijn er een aantal uitbraken geweest op
scholen. Wat hebben wij hiervan kunnen leren? Is er een evaluatie beschikbaar die
wellicht kan helpen om in de komende periode betere besluiten te nemen? Voldoen
de protocollen die voor de zomer zijn opgesteld nog, of zijn deze aan een update
toe?
De AOb benadrukt met klem dat er snel afdoende antwoorden moeten komen op
bovenstaande vragen, zodat het onderwijs vol vertrouwen volgende week het
nieuwe schooljaar kan starten.
Uiteraard zijn wij altijd bereid een nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Eugenie Stolk
Voorzitter Algemene Onderwijsbond
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