Negen tips voor een schone school
Soms kun je simpelweg zien of ruiken dat een school niet schoon is. Door stinkende toiletten of
troep in de gangen. Maar een schone school betekent ook dat er genoeg frisse lucht is en dat de
temperatuur geen negatief effect heeft op de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Kortom, het
gaat ook om het totale binnenmilieu.
Hierbij 10 tips hoe u als ouders uw steentje bij kunt dragen aan een schone school. Sommige zijn
meer van toepassing op het primair onderwijs (PO); andere gelden evengoed voor het voortgezet
onderwijs (VO).
1. Maak gezonde lucht bespreekbaar
Een slecht binnenmilieu heeft ongemerkt invloed op het welzijn van leerlingen, leerkrachten en
ander personeel. Het is geen luxe- probleem, omdat het slechts gaat over de lucht of geur. Er ligt
een directe relatie met gezondheid, onderwijsprestaties en veiligheid. Probeer als ouders dus niet
te wennen aan een vieze lucht of muffe geur. Maar schakel bijvoorbeeld de
Medezeggenschapsraad (MR) en/of Leerlingenraad (VO) in.
2. Verricht metingen
De MR heeft recht op informatie over het binnenmilieu van de school. Een GGD kan metingen
verrichten of u vertellen hoe u dat zelf kunt doen. Zo kunt u de temperatuur of de frisheid van de
lucht in cijfers uit laten drukken. De GGD heeft normtabellen over wanneer een ruimte gezond kan
worden genoemd.
3. Maak afspraken over hygiëne in de toiletten
De gebruikers van de toiletten moeten weten hoe het hoort. En bovendien moet het ze makkelijk
gemaakt worden zich aan de regels te houden. Kijk wat in de schoolgids of klassenregels is
vastgelegd. Of maak hierover met ouderraad (OR) of leerlingenraad heldere afspraken, zoals over:
vervangen van handdoeken, wc-papier voorraad, zeep in handbereik, etc.
4. De leerkracht kan ook wat doen
Bespreek het als ouders ook met leerkrachten. Wat doen de leerkrachten al om een schone school
te krijgen? En wat kunnen ze nog meer doen? Denk aan een goed plek voor natte jassen, een
halfjaarlijkse schoonmaakbeurt voor lego en ander bouwmateriaal, planten in de klas voor meer
zuurstof, manden voor het opbergen van rugzakjes, etc.
5. Schoolbeleid over wat van ouders wordt verwacht
Bent u als ouder verplicht om mee te helpen met de jaarlijkse schoonmaak? Of worden op uw
school ouders (PO) en leerlingen (VO) ingeroosterd om de toiletten schoon te maken? Dit soort
zaken worden geregeld in het schoolbeleid. Lees wat er in de schoolgids is vastgesteld. Ouders in
de MR hebben jaarlijks inspraak op de vaststelling van de tekst van de schoolgids. Bent u het niet
eens met de schoolregels? Kaart het aan bij de MR.
6. Achterhaal de afspraken met het schoonmaakbedrijf
Dit is een typische taak voor de MR als er onduidelijkheid is over het schoonmaakbeleid. De MR
heeft recht op informatie over dit onderwerp. Welk contract is gesloten met een
schoonmaakbedrijf? Welke taken zijn hierin opgenomen? Hoe wordt geëvalueerd? Welke kosten
zijn hieraan verbonden? Allemaal zaken om goed na te lezen en zonodig voorstellen te doen hoe
het beter kan, al zou dit meer geld kunnen gaan kosten.
7. Tips voor het voorkomen van opwarming:
Om te voorkomen dat het te warm wordt in een lokaal:

Doe zo min mogelijk verlichting aan (lampen warmen op);






Een regelbare zonwering voor de ramen al gebruiken voordat de zon op de ramen schijnt;
Luxaflex vervangen door buitenzonwering, dat liefst gemaakt is van lichtgekleurde
materialen (zodat er toch nog licht naar binnen komt, en er zo min mogelijk lampen aan
hoeven);
Platte daken in de zomer met water nat houden: de verdamping ontrekt warmte die
anders naar binnen dringt;
Airconditioning of (nacht-)ventilatoren aanzetten.

8. Gebruik de invloed van ouders in de MR
Het is duidelijk dat de MR veel invloed kan uitoefenen op het beleid rondom
een schone school. Zie bovenstaande tips. Om het binnenklimaat op school te
verbeteren doet een MR er goed aan de MR-vervolgcursus ‘Goed geventileerd’
te volgen.
Behalve ingrijpende technische maatregelen of afspraken met een
schoonmaakbedrijf, kan de MR ook bevorderen dat er binnen school afspraken
komen over bijvoorbeeld:

Aanpassen van lesrooster bij hittegolf;

Vaker pauzes nemen in muffe lokalen;

Zwaar werk uitstellen;

Aandacht welke kleding kinderen dragen (liefst katoen) en bij voorkeur
in ‘laagjes’;

Mogelijkheden om veel te drinken (waterautomaat, of gewoon uit de kraan).
9. Overtuig het schoolbestuur of de schoolleiding
Overtuigen lukt het beste als u duidelijk kunt maken wat er aan schort. Oplossingen kosten tijd en
geld. Wees flexibel maar vasthoudend in het zoeken naar oplossingen. Verzamel zoveel mogelijk
informatie, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Veel informatie vindt u www.schonescholen.nl.
Daarnaast vindt u veel checklists en nuttige informatie in de brochure ‘Naar een schone school’.
Deze brochure gaat over schoonmaakbewust ontwerpen en gezond onderhouden van
schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Dit is een uitgave van Vereniging
Schoonmaakresearch (VSR) en Ondernemingsorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten
(OSB), 2008. Gratis te downloaden op www.vsr-org.nl.
En bedenk: een schone school bepaalt de uitstraling van een gebouw en is om die reden een
investering waard. En nu kinderen steeds langer op school zijn (door buitenschoolse opvang en
brede schoolactiviteiten) wordt het steeds belangrijker dat de school een gezonde, schone plek is.
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