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De scholen gaan binnenkort weer open, het PO al voor de zomer met volle klassen 
en nu volgt het ook het VO. Er zijn maatregelen genomen als het gaat om de 
hygiëne, de afstand en men die thuisblijft bij klachten. Leerlingen en leraren in het 
voortgezet onderwijs en volwassenen onderling dienen zich wel te houden aan de 
anderhalf meter. In Gouda is het aantal besmettingen opgelopen tot 133 in augustus, 
34 procent van het totaal in Hollands Midden. In Gouda vindt 45 procent van de 
besmettingen plaats onder jonge mensen tot en met 35 jaar. Uit de nieuwe 
maatregelen van het kabinet is gebleken dat de scholen weer open kunnen, maar 
alleen kinderen met gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Ook als iemand 
binnen het gezin is besmet met het coronavirus, mogen kinderen niet naar school. 
Volgens longarts In t’ Veen zijn er drie manieren van bestemmingen: via 
oppervlaktes, via grote druppels en via aerosolen. 
  
De PvdA Gouda maakt zich zorgen over verspreiding in de klas wanneer 
ventilatiesystemen (reguleren binnenklimaat) niet op orde zijn.  
  
1. Minister Slob heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de 
ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Doel is om op 1 oktober de ventilatie op 
scholen te controleren. Coronabesmetting kan ontstaan door aerosolen in afgesloten 
ruimtes. Weet de gemeente Gouda hoeveel scholen er zijn in Gouda die voldoen aan 
de voorschriften van ventilatie om coronaproof onderwijs te bieden?  
2. Kan de gemeente in kaart krijgen of deze voorschriften voor 1 oktober zullen 
worden behaald en welke acties zijn er nodig bij de scholen die niet aan de normen 
voldoen? 
3. Kan de gemeente vertellen over de staat van schoolgebouwen op dit punt die 
verouderd zijn?  
4. Bent u bereid de raad hierover te informeren? 
 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/12/brief-mbt-
ventilatie-en-afstandsregels 
https://nos.nl/artikel/2344479-slob-richt-coordinatieteam-voor-ventilatie-op-scholen-
op.html 
 


