Algemeen
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat de leerlingen het schooljaar zo normaal mogelijk kunnen
beginnen. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van de verhoogde concentratie
schimmelsporen.
Hoe gaan jullie ons verder informeren?
Communicatie met de ouders over de huisvesting en het onderwijs vindt plaats door de school. Heeft
u zelf vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

De Driehoek Oostvoorne
Voldoet De Driehoek in Oostvoorne aan de normen?
De Driehoek is tot het eind van het vorige schooljaar in gebruik geweest en voldoet aan alle geldende
normen. De Driehoek is afgelopen weekend helemaal schoongemaakt en de nodige reparaties zijn
uitgevoerd.
Waarom moeten we naar een tijdelijke huisvesting in Oostvoorne?
In Rockanje is geen mogelijkheid voor huisvesting van alle groepen in één gebouw.
Voor welke groepen geldt de tijdelijke verhuizing naar De Driehoek?
De tijdelijke verhuizing geldt alleen voor de groepen 3, 4 en 5, twee klassen per groep.
Wanneer kunnen de kinderen naar school?
Alle groepen, dus groep 1 t/m 8 zijn vrij op maandag en dinsdag.
Vanaf woensdag krijgen de groepen 3, 4 en 5 les in De Driehoek in Oostvoorne.
De leerlingen van de overige groepen, dus 1, 2, 6, 7 en 8 krijgen vanaf woensdag les in de
permanente bebouwing aan de Dwarsweg in Rockanje.
Kunnen we als ouders de tijdelijke huisvesting in Oostvoorne bekijken?
Het is de bedoeling dat de ouders de gelegenheid krijgen om woensdag 29/8, donderdag 30/8 en/of
vrijdag 31/8 de gelegenheid krijgen om de tijdelijke huisvesting in Oostvoorne te bekijken. School zal
u hierover nader informeren.
Hoe lang gaat de tijdelijke huisvesting in Oostvoorne duren?
We verwachten voor 1 oktober alle groepen weer in Rockanje te kunnen huisvesten.
Waarom moet het zo lang duren?
Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van de verhoogde concentratie schimmelsporen.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt bepaald of de tijdelijke huisvesting aan de
Dwarsweg na aanpassing weer in gebruik kan worden genomen of dat er een nieuwe tijdelijke
huisvesting moet worden gerealiseerd. De periode tot 1 oktober is nodig voor het uitvoeren van het
onderzoek en het nemen van maatregelen.
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Busvervoer van en naar De Driehoek
Hoe wordt het vervoer naar Oostvoorne geregeld?
Het vervoer van de leerlingen van en naar De Driehoek wordt geregeld. De kinderen van de groepen
3, 4 en 5 zullen met de bus naar Oostvoorne worden vervoerd. Met ingang van woensdag staan om
8:15 uur bussen klaar bij de locatie aan de Dwarsweg in Rockanje die de kinderen naar De Driehoek
zullen brengen. De bus vertrekt om 8:20 uur uit Rockanje. Om 14:00 uur vertrekken de bussen vanuit
Oostvoorne weer naar Rockanje. Meer informatie krijgt u via school.
Kan ik mijn kind zelf naar De Driehoek brengen of halen?
Vanuit school is de ouders gevraagd of zij gebruik willen maken van het busvervoer of dat de ouders
zelf willen rijden. Wel is gevraagd om per leerling voor één soort vervoer te kiezen, dus of alle dagen
met de bus of alle dagen met eigen vervoer.
Wat als een kind in Oostvoorne opgehaald moet worden en ouders hebben geen vervoer?
De school zal er voor zorgen dat er een auto aanwezig is, met een personeelslid die kan rijden als er
opeens vervoer nodig blijkt. School zal u hierover nader informeren.
Wat als een kind te laat op school is en de bus is al vertrokken?
Dan wordt samen met de ouders naar een oplossing gezocht. De school zal er voor zorgen dat er een
auto aanwezig is, met een personeelslid die kan rijden als er opeens vervoer nodig blijkt. School zal u
hierover nader informeren.
Is er begeleiding op de bus?
Ja er is begeleiding van leerkrachten op de bus. De eerste week zullen de leerkrachten van de
betreffende groepen 3, 4 en 5 meerijden. Na de eerste week zal binnen het team hiervoor een
rooster gemaakt worden.
Wie gaat de bussen rijden?
Voor de eerste week is de opdracht verleend aan firma Mijnders. De offerte voor de overige weken is
uitgezet. Hierbij wordt als eis gesteld dat de firma aan alle regels voldoet. Chauffeurs zullen altijd een
VOG moeten hebben.
Mijn kind maakt gebruik van de BSO. Hoe is het vervoer tussen De Driehoek en BSO geregeld?
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen in de bus mee terug naar Rockanje waar ze
naar de BSO kunnen. Op woensdag en vrijdag gaan de kinderen met een busje van Humanitas naar
de locatie Boemerang.

Tijdelijke huisvesting Dwarsweg Rockanje
Waarom is nu pas bekend dat er schimmelsporen zijn?
Na ontvangen gezondheidsklachten in het voorjaar, zijn er maatregelen genomen op het gebied van
ventilatie. Na aanhoudende klachten, is in juli 2018 een onderzoek gestart. Hiervan zijn resultaten op
21 augustus ontvangen.
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Wat is er onderzocht?
De luchtkwaliteit in de tijdelijke huisvesting aan de Dwarsweg is onderzocht. Gemeten is het CO2gehalte, luchtvochtigheid en de temperatuur.
Wat zijn resultaten van het onderzoek?
De luchtkwaliteit, CO2-gehalte en temperatuur kunnen als goed worden beschouwd tijdens de
meetperiode. De stofconcentratie ligt binnen de toegestane norm. Er is een verhoogde concentratie
van schimmelsporen geconstateerd.
Waarom is er niet eerder onderzoek gedaan?
Na de eerste gezondheidsklachten die zijn ontvangen in het voorjaar van 2018, is begonnen met het
beter ventileren van de schoollokalen. Ook is er extra aandacht besteed aan de schoonmaak van de
lokalen. En is vloerbedekking uit lokalen verwijderd. Na aanhoudende gezondheidsklachten is begin
juli gestart met het onderzoek.
Had er niet eerder ingegrepen kunnen worden?
Niet duidelijk is of de gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door de tijdelijke huisvesting. Na
genomen maatregelen (verbeteren schoonmaak, meer ventilatie en vloerbedekking verwijderen)
verminderden de klachten. Na enige tijd kwamen klachten terug. Daarop is in juli het onderzoek in
gang gezet.
Gaan we na 1 oktober terug naar de bestaande tijdelijke huisvesting aan de Dwarsweg?
Op basis van de resultaten van het nu lopende onderzoek wordt bepaald of de tijdelijke huisvesting
aan de Dwarsweg weer in gebruik kan worden genomen.
Als de leerlingen na 1 oktober weer in de tijdelijke huisvesting aan de Dwarsweg worden
gehuisvest, hoe wordt dan gegarandeerd dat er niet opnieuw dezelfde klachten ontstaan?
Op basis van de uitkomsten van het nu lopende onderzoek wordt bepaald of en eventueel welke
maatregelen nodig zijn om de huisvesting weer in gebruik te kunnen nemen. Daarna blijven we de
luchtkwaliteit monitoren.
Wat gebeurt er met het meubilair van de tijdelijke huisvesting aan de Dwarsweg?
Het meubilair wordt gereinigd en hergebruikt in De Driehoek in Oostvoorne.
Kan het meubilair de schimmel overbrengen naar andere locaties?
Het meubilair is goed gereinigd. Gereinigd meubilair is daarna opgeslagen op een neutrale plaats
voordat ze worden vervoerd naar De Driehoek.
Wat gebeurt met de huidige units als ze niet weer worden gebruikt?
De units worden afgevoerd door de leverancier.
Zijn portocabins wel geschikt als klaslokaal?
Portocabins worden wel meer voor een langere periode ingezet als leslokaal. Deze portocabins
moeten dan wel voldoen aan bepaalde eisen.
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Waarom wordt de GGD niet betrokken voordat portocabins worden geplaatst?
Sommige gemeenten doen dat. In dit geval is daar niet voor gekozen omdat verwacht mag worden
dat de portocabins bij plaatsing aan de gewenste eisen voldoen. Vanaf nu zal de GGD wel actief
worden betrokken.

Opvang leerlingen maandag 27/8 en dinsdag 28/8
Als ik mijn kind(eren) niet zelf kan opvangen maandag 27/8 en dinsdag28/8 , hoe wordt de opvang
dan geregeld?
 Opvang door de BSO. Maakt u normaal gesproken gebruik van de BSO op maandag en/of
dinsdag, dan kunt u dat deze twee dagen ook doen. Hier zijn voor de ouders geen extra kosten
aan verbonden. Aanmelden voor maandag en/of dinsdag is niet nodig. De middag BSO wordt dan
omgezet in dag BSO. De BSO is open van 7.30 tot 18.30 uur. Het eten en drinken gaat zoals u
gewend bent.


Opvang door Push. Voor kinderen die op maandag en dinsdag geen gebruik kunnen maken van
de BSO, is op maandag 27/8 en 28/8 opvang geregeld bij Push in De Merel. Hier zijn voor de
ouders geen extra kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig. Push is geopend van 8.30
tot 14.00 uur. Zoals op een gewone schooldag geeft u uw kind(eren) eten en drinken mee. De
gemeente zorgt voor siroop en fruit.

Van hoe laat tot hoe laat is de BSO open? Moeten de kinderen eten en drinken meenemen?
De BSO is open van 7.30 tot 18.30 uur. Eten en drinken gaat zoals u gewend bent. Hier zijn voor de
ouders geen extra kosten aan verbonden. Aanmelden is niet nodig.
Van hoe laat tot hoe laat is de opvang van Push in De Merel open? Moeten de kinderen eten en
drinken meenemen?
De tijden van de opvang zijn hetzelfde als de schooltijden, dus van 8.30 tot 14.00 uur. Hier zijn voor
de ouders geen extra kosten aan verbonden een aanmelden is niet nodig. Zoals op een gewone
schooldag geeft u uw kind(eren) eten en drinken mee. De gemeente zorgt voor siroop en fruit.
Hoe zit het met de kosten van de extra opvang?
Aan de extra opvang zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

Gezondheid
Welke (gezondheids)klachten zijn er gemeld op school?
Er zijn klachten gemeld over een te hoge temperatuur en over stank (rioollucht) op school. Er zijn
verschillende gezondheidsklachten gemeld bij leraren en leerlingen, onder andere klachten van
hoofdpijn, buikpijn, keelontsteking en blaasontsteking. Bij één leerling met ernstige allergieklachten
zijn die klachten sterk verergerd sinds deze leerling les krijgt in de tijdelijke huisvesting.
Kunnen de gemelde gezondheidsklachten te maken hebben met de luchtkwaliteit en de
stankklachten op school?
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De GGD geeft aan dat een deel van de gemelde gezondheidsklachten te maken kan hebben met de
luchtkwaliteit. De meest voorkomende gezondheidsklachten zijn hoofdpijn (mogelijke oorzaak: een
te hoge temperatuur), droge ogen (mogelijke oorzaak: een lage luchtvochtigheid) en slaperigheid.
De klachten van buikpijn, keelontsteking en blaasontsteking zijn niet goed te verklaren door een
minder goede luchtkwaliteit op school. Een probleem van rioollucht op school is hinderlijk, maar op
zich niet ziekmakend. Het is geen verklaring voor klachten van buikpijn of blaasontsteking.
Is de aangetroffen verhoogde concentratie schimmelsporen schadelijk voor de gezondheid?
Schimmels en schimmelsporen zijn overal in de leefomgeving aanwezig. Iedereen wordt dagelijks aan
in geringe hoeveelheden schimmels blootgesteld. Als er onderzoek naar schimmels in gebouwen
wordt gedaan, worden vaak schimmels aangetroffen. In de meeste gevallen heeft dit geen gevolgen
voor de gezondheid.
De richtwaarden in het rapport voor de concentratie schimmels zijn niet gebaseerd op
gezondheidsrisico’s. Er zijn geen gezondheidskundige grenswaarden voor schimmels.
Mensen met een gevoeligheid voor schimmel, zoals mensen met allergische longziekte, kunnen wel
een verergering van de klachten ervaren.
Zijn de eventuele effecten van blootstelling aan de schimmelsporen blijvend?
Nee, de GGD verwacht weinig gezondheidseffecten door de vondst van schimmel in de lucht op
school. Eventuele gezondheidsklachten bij een persoon die gevoelig is voor schimmel gaan weer over
als de blootstelling stopt.
Kunnen zich later nog gezondheidsklachten openbaren als ik ben blootgesteld aan de aangetroffen
schimmelsporen?
Nee, de GGD verwacht niet dat er later nog gezondheidseffecten optreden door de aangetroffen
schimmel in de lucht op school.
Kunnen ouders die zich grote zorgen maken over de gezondheid van hun kind terecht voor nader
onderzoek bij de GGD?
De GGD richt zich met name op de volksgezondheid in het algemeen. Met specifieke vragen over uw
kind(eren) kunt u bij uw huisarts terecht.
Kunnen alle kinderen preventief onderzocht worden door de GGD?
De gemeente en de school zullen de luchtkwaliteit blijven monitoren. De GGD geeft aan dat er op dit
moment geen aanleiding is voor een collectief gezondheidsonderzoek.
Heb ik als ouder risico gelopen?
De risico’s voor de gezondheid door de schimmels in de lucht op school zijn erg klein, zeker voor
personen die slechts incidenteel op school komen.
Om welke schimmel gaat het?
Het gaat om schimmelsporen van Cladosporium die door de lucht zweven. Deze schimmel gedijt
goed in warme en droge ruimten.
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Bij wie kan ik terecht als ik vermoed gezondheidsklachten te hebben als gevolg van blootstelling
aan de schimmelsporen?
Voor algemene informatie over schimmel en gezondheidseffecten kunt u bellen met het team
Gezondheid en milieu van de GGD Rotterdam-Rijnmond, telefoonnummer 010-433 9894. Als u zich
bezorgd maakt over de eigen gezondheid kunt contact opnemen met uw huisarts.

Meer informatie
Heeft u over de gezondheid van uw kind in relatie tot de luchtkwaliteit in de tijdelijke huisvesting aan
de Dwarsweg, kijk dan op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond:
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/schimmels/. Vindt u hier niet de
gewenste informatie, dan kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het team Gezondheid en
Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond via telefoonnummer: 010 – 433 98 94.
Ook kunt u met vragen terecht op het informatienummer: (0181) 408 178. Bereikbaar van 8.00 tot
20.00 uur, ook in het weekend. Dit nummer is tot met woensdag 29/8, 20:00 uur bereikbaar. Daarna
kunt u met uw vragen terecht op de algemene telefoonnummers van school en de gemeente.
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