
 

In het kort voor ouders: Hoe schoon is het op de basisschool?  
 

Stinkende toiletten en stofvlokken in de gang. U heeft misschien ook wel eens gedacht: is het op 
de basisschool van mijn kind wel schoon? Vaak niet, blijkt uit onderzoek van de GGD1

Goed resultaat bereik je samen 

. 8 van de 10 
klaslokalen zijn ‘te vol, te warm, bedompt en stoffig.’ Dit beïnvloedt de prestaties en de 
gezondheid van kinderen. Maar het goede nieuws: er is iets aan te doen! 

Een schone en gezonde school is formeel de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Zo maakt 
de school afspraken met het schoonmaakbedrijf over wat wanneer wordt schoongemaakt. Ook zorgt 
de school voor een werkend ventilatiesysteem. Ventileren is, naast schoonmaken, essentieel voor 
een gezond binnenmilieu. Maar écht goed resultaat bereik je samen. Samen met leerkrachten, 
leerlingen én met ouders.  

Stoelen op de tafels 

Speelgoed opruimen, stoelen op de tafels zetten en zorgen voor een leeg bureau; in de meeste 
klassen gebeurt dit al. Het maakt het werk van de schoonmaker een stuk gemakkelijker en hij kan 
beter resultaat leveren.  

Sommige leerkrachten gaan nog wat verder. Ze leren kinderen afval scheiden (en waarom dit 
belangrijk is), hangen briefjes op in het toilet over hoe kinderen deze netjes kunnen achterlaten, of 
ontruimen vlak voor een vakantie met elkaar de kasten en maken deze schoon. Er is zelfs een 
lesprogramma over schoonmaken.  

Zandbak 

Scholen kunnen bij de bouw of verbouw bovendien in een vroeg stadium al anticiperen op het 
schoonhouden van de school. Zo maakt het veel verschil of de zandbak vlakbij de ingang is, of juist 
wat verder er vandaan zodat kinderen het meeste zand onderweg naar de deur al verliezen. En een 
gladde vloer is makkelijker schoon te houden dan tapijt.  

Wat kunt ú doen? 

Er zijn veel verschillende acties mogelijk om een school schoon en gezond te houden. En u kunt als 
ouder ook iets doen. Mogelijk is er een kalender met opruim- en schoonmaakklusjesdagen waarvoor 
u zich kunt inschrijven. Of u kunt helpen deze op te stellen. Zo moeten verkleedkleren bijvoorbeeld 
een paar keer per jaar in de was. 

Alles over een gezonde school 

In deze whitepaper staat waarom een gezond binnenklimaat belangrijk is en hoe de school, ouders 
en leerlingen sámen kunnen zorgen voor een gezonde school. De whitepaper is geschreven voor 
scholen, maar is ook voor u als ouder geschikt om inzicht te krijgen in dit onderwerp. 

 
                                                           
1 www.eenfrisseschoolbegintindeklas.nl, GGD GHOR Nederland 
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