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Resultaten schoolbezoeken Gezond en Fris in de gemeente Dalfsen
Alle basisscholen in regio IJsselland worden 1x per 4 jaar bezocht door een GGD-medewerker. De
Gezond & Fris schoolbezoeken in de gemeente Dalfsen zijn in januari 2015 afgerond. Tijdens het
bezoek bekijkt de GGD welke knelpunten er zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, ventilatie of
schoonmaak. De GGD bekijkt de school en de lokalen en gaat in gesprek met de directeur en
leerkrachten. De situatie in school wordt vergeleken met landelijke normen en richtlijnen.

Resultaten
Uit de resultaten van 17 schoolbezoeken blijkt:








In het ‘Handboek Binnenmilieu in een basisschool’ staat specifieke, praktische informatie voor
scholen over o.a. infectieziekten, ventilatie, temperatuur en schoonmaak. Geen van de
directeuren kent het handboek. Tijdens het schoolbezoek is het Handboek aan hen overhandigd.
Alle directeuren weten dat zij wettelijk verplicht zijn om bepaalde infectieziekten te melden bij de
GGD. Zo kan de GGD de infectieziekten monitoren en advies geven om verspreiding te
voorkomen.
Zeer ongewenst is dat in drie scholen badstoffen handdoeken in de toiletruimten hangen. Dit is
onhygiënisch. In één school is geen zeep aanwezig in de toiletruimten.
Vier directeuren geven aan dat er gezondheidsklachten zijn, bijvoorbeeld hoofdpijn.
Op tien scholen is sprake van mechanische ventilatie. Ongewenst is dat op twee scholen geen
periodiek onderhoud is.

Vervolg
De directeuren en/of leerkrachten weten dat ze bij de GGD terecht kunnen voor advies. Ook hebben
ze een informatiemap en materialen ontvangen. Deze materialen kunnen scholen gebruiken om de
hygiëne en ventilatie te verbeteren. De GGD heeft de resultaten besproken met de gemeente.
Vragen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Myra Richter (m.richter@ggdijsselland.nl).
Lees op onze website wat de GGD nog meer op en voor scholen doet.
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