
 

 

 

 

 

 

Doetinchem, 2 oktober 2020 

 

Betreft: Studiemiddag vakexperts dinsdag 6 oktober ǀ mondkapjes ǀ ventilatie gebouw  

 

Beste leerling, geachte heer/mevrouw,  

Middels deze brief wil ik jullie op de hoogte brengen van een aantal zaken. 

 
Studiemiddag vakexperts  dinsdag 6 oktober 
Aanstaande dinsdag 6 oktober is er een studiemiddag gepland voor alle vakexperts van het Panora 
Lyceum. Als gevolg hiervan vervalt de lunchpauze en het zesde lesuur. De leerlingen zijn om 12.40 
uur vrij. 
 

Mondkapjes 
Afgelopen week is er in de media veel aandacht geweest voor maatregelen op middelbare scholen. 

Besmettingen nemen toe en daarmee ook de spanning: kunnen we nog open blijven en wat 

kunnen we doen om dat zo lang mogelijk vol te houden? Stichting Achterhoek VO, waar het Panora 

Lyceum deel van uitmaakt, heeft er in dat kader voor gekozen het dringende advies om in de 

scholen mondkapjes te gebruiken, op te volgen.  

Dringend advies tot dragen mondkapje tijdens verplaatsingen 

Wij adviseren dringend dat leerlingen en medewerkers op het Panora Lyceum vanaf maandag 5 

oktober een mondkapje dragen wanneer zij zich verplaatsen door het gebouw. In de praktijk 

betekent dat onder andere tijdens het lopen door de gangen, aula en personeelskamer een 

mondkapje gedragen wordt. Leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor een mondkapje.  

Overige maatregelen 
Alle overige maatregelen, zoals het 1,5 meter afstand houden, handen wassen en desinfecteren 

blijven vanzelfsprekend van kracht. Daarnaast blijft het beleid gehandhaafd dat wij zo weinig 

mogelijk gasten op school kunnen ontvangen. Afspraken vinden zo veel als mogelijk telefonisch of 

via videobellen plaats. 

De maatregelen blijven tot nader bericht van kracht. Wij beperken hiermee zo veel als mogelijk de 

risico’s op verspreiding van covid-19 en kunnen op deze wijze onze school zo lang mogelijk open 

houden. Dit is in ons aller belang en daarom doen wij een dringend beroep op iedereen om de 

maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. 
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Ventilatie gebouw 
Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is 
ontstaan. Dit begrijpen we.  
Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote 

druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels,  

de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene 

zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend 

in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus daadwerkelijk tegen te 

gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van 

ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor het Panora Lyceum. Bovendien leren leerlingen 

het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht. 

 

Ons gebouw beschikt over CO² meters in ieder lokaal. Zodra er een te hoge concentratie CO² 

wordt waargenomen, wordt de luchtbehandeling ingeschakeld. De losse airco-units mogen niet 

gebruikt worden omdat deze units met een recirculerende luchtstroom werken.  

Wij hebben de CO² waarde van verschillende lokalen in verschillende delen van ons gebouw 

uitgelezen en de gemeten waarden zaten onder de gestelde maximumnorm. 

Wij hebben op voorhand de instellingen van onze luchtbehandelingsinstallatie door de 

installateur laten wijzigen. Er wordt continue geventileerd en er vindt geen recirculatie van 

luchtstromen plaats. De consequentie hiervan is dat er geen warme lucht van binnen hergebruikt 

wordt. De installatie blaast alleen buitenlucht het gebouw in. Dit kan merkbaar zijn als het buiten 

kouder wordt. 

 

Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

Leon Hurkmans, conrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


