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Ventilatie
Ventileren = het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht vervangt daarbij de
binnen lucht die verontreinigd wordt.
Luchten = het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnen lucht door het wijd
openzetten van ramen of deuren. Luchten is geen vervanging van ventilatie!
Tocht = ventilatie betekent dat lucht in beweging is. Als de beweging van lucht binnen te
groot wordt, dan spreken we over hinderlijke tocht. Tocht moet zo veel mogelijk
voorkomen worden.

Hoe ventileren?
•
•

Als het bedompt ruikt in één van de ruimtes, zet dan waar mogelijk een raam of een
deur open.
Zorg dat je tijdens bewegingsspelletjes de ruimte extra lucht.

Temperatuur, vochtbalans en CO2-waarde
Als mensen in een ruimte verblijven komt er veel vocht vrij. In een vochtige omgeving
kan condens optreden. Dit maakt groei van huisstofmijten, schimmels en bacteriën
gemakkelijker.
• Controleer bij binnenkomst of de temperatuur in de leefruimte 20 graden is. De
temperatuur mag NOOIT lager dan 17 graden en hoger dan 27 graden zijn.
• Gebruik de zonwering als de temperatuur boven de 22 graden komt en zet alle
ventilatieroosters (indien aanwezig) open.
• Zorg ervoor dat op warme dagen extra drinkmomenten worden ingelast.
• Als de ruimtes te warm (vanaf 25 graden) worden, zet dan lekker een deur of raam
open mits het een verkoelend effect heeft.
• Als de ruimte te koud is, sluit dan één van de ventilatieramen (indien aanwezig).
• Voorkom dat je de temperatuur vaak verandert. Schommelingen van 5 graden zijn
niet goed.
• Leg bij een te droge omgeving natte doeken op de radiatoren (indien aanwezig).
• Zet een ventilatierooster of raam open en houd de CO2 waarde in de gaten.

Roken
Het is verboden te roken in en om het gebouw. Ook worden er geen kaarsen
aangestoken tijdens feestjes.

Stoffigheid en allergenen
•
•
•
•
•

Gebruik tijdens het schoonmaken een Swiffer. Op deze manier voorkom je dat stof in
de ruimte terecht komt.
Stofzuigen wordt gedaan als er geen kinderen in de ruimte aanwezig zijn.
Alle stoffen materialen worden op 60 graden gewassen.
De verkleedkleren worden maandelijks gewassen op 30 graden.
Er wordt dagelijks schoongemaakt. Zorg ervoor dat de kinderen hier zo weinig
mogelijk last van hebben.

Verf, lijm en spuitbussen
• Gebruik NOOIT spullen met vluchtige stoffen in het bijzijn van de kinderen.
• De lijm en verf die we voor de kinderen gebruiken is op waterbasis.
• Let erop dat je lijm en verf hoog opbergt omdat de ruimte ook door de peuters
gebruikt wordt.
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Hoe je de kwaliteit van de binnen lucht kunt beoordelen
•
•
•
•
•
•

Hoe ruikt de ruimte? Is het er muf of benauwd? Dit kun je het beste waarnemen op
het moment dat je de groepsruimte binnenstapt.
Zijn de ramen tijdens het stookseizoen na enige uren beslagen? Dit is een teken van
een hoge luchtvochtigheid.
Is er sprake van irritatie van de ogen, de huid, of de luchtwegen bij het binnenkomen
of bij het verblijf in de ruimte? Dit kan duiden op de aanwezigheid van schadelijke
gassen en dampen of een te droge lucht.
Word je regelmatig suf en kan je je minder concentreren als je aan het werk bent?
Zijn er plaatsen in het gebouw waar schimmels op de wanden zichtbaar zijn? Zijn er
sporen van lekkages zichtbaar? Deze plaatsen kunnen een belangrijke bron van een
slechte binnen lucht kwaliteit zijn.
Let erop dat er goed wordt schoongemaakt. Controleer ’s morgens de ruimtes.

Lawaai
•

Als je vindt dat de kinderen teveel worden gestoord door lawaai van buitenaf, sluit
dan zoveel mogelijk ramen en deuren.
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