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AO corona en funderend onderwijs

Geachte leden,
In aanvulling op de gezamenlijke brief van de sociale partners over de noodzaak
om in het testproces prioriteit te geven aan medewerkers in het onderwijs en
andere vitale sectoren, wil CNV Onderwijs graag het volgende onder uw aandacht
brengen.
Al jarenlang zijn er klachten en zorgen over de kwaliteit van het binnenklimaat en
de gebrekkige ventilatie op scholen. Uit een recente peiling onder onze leden blijkt
dat meer dan 70 procent van het onderwijspersoneel zich zorgen maakt over het
ventilatiesysteem op hun school. Ook geeft meer dan de helft van de respondenten
aan behoefte te hebben aan aanvullende richtlijnen voor scholen. In het voortgezet
onderwijs is dit een behoefte van driekwart van de respondenten. Daaruit spreekt
een grote zorg over de kwaliteit van de ventilatie op hun school.
Afgesproken is, dat de scholen hun eigen situatie in kaart brengen en vóór 1
oktober hun personeel en leerlingen daarover informeren. Voor het
onderwijspersoneel is het van belang dat er vervolgens ook wat met die
inventarisatie gebeurt. Wanneer de ventilatie niet voldoet aan de eisen moeten
scholen daarvoor een plan opstellen. Dat plan moet op draagvlak in de school
kunnen rekenen en dat vraagt dus allereerst goed overleg met de
medezeggenschapsraad. Een plan moet vervolgens ook snel uitgevoerd worden.
Dat vraagt voldoende middelen en daar ontbreekt het veel scholen aan. Onze grote
zorg is daarom of alle scholen in staat zullen zijn op korte termijn te investeren in
de verbetering van hun ventilatiesysteem.
Daarom roepen wij u op, om het kabinet te vragen om samen met de gemeenten
voldoende middelen aan de scholen ter beschikking te stellen voor de noodzakelijke
verbetering van hun ventilatiesysteem. Dat vraagt ons inziens een gecoördineerde
aanpak, waarbij sluitende afspraken worden gemaakt tussen rijk, gemeenten en
schoolbesturen. Zonder garanties voor deze opvolging zijn alle inventarisaties en
plannen zinloos, zijn de grote zorgen van het onderwijspersoneel niet weggenomen
en komt de continuïteit van het fysieke onderwijs in gevaar.
Het onderwijspersoneel heeft afgelopen schooljaar een enorme inzet en flexibiliteit
laten zien. Hun motivatie om het onderwijs dit schooljaar weer fysiek op school te
kunnen aanbieden is groot. Het is belangrijk dat zij hiervoor de noodzakelijke
ondersteuning en waardering krijgen en dat wij er met elkaar voor zorgen dat zij in
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het nieuwe schooljaar op een goede manier hun werk kunnen blijven doen, zonder
van hen het onmogelijke te vragen. CNV Onderwijs ziet het als haar
verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Onze leden rekenen ook op u.

Met vriendelijke groet,

Jan de Vries
voorzitter CNV Onderwijs

