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Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren? 
Binnen Gelderveste werd een onderzoek ingesteld over hoe het met  de 
ventilatiesystemen binnen scholen gesteld was. 

 
Natuurlijk heeft de gezondheid van de kinderen en de medewerkers binnen 

Gelderveste en zeker binnen CBS Arcade de hoogste prioriteit. Er waren al 
maatregelen getroffen in verband met Covid-19 maar de ventilatie op school was 

nog niet op orde. De directie van CBS Arcade kwam in contact met dhr. Smit. Hij 
bood de school luchtzuiveraars aan als pilot. Deze werden in oktober 2020 
geplaatst in alle lokalen.  

 
Minder zieken 

Wij wilden graag mee doen aan deze pilot om te kijken of het aantal zieke 
kinderen en zieke collega’s merkbaar minder zouden zijn dan in de vorige 
perioden. Natuurlijk waren de hygiëne maatregelen er ook zoals handen wassen 

na veel activiteiten, extra schoonmaak van toiletten en deurknoppen enz. en bij 
niezen en hoesten in de ellebogen. Maar na 2 maanden waren er toch 

aanmerkelijk minder collega’s en kinderen ziek en of verkouden.  
 
De leerkrachten waren in eerste instantie huiverig voor een luchtzuiveraar in de 

klas vanwege het geluid. Hoe zou dit uitpakken in een klas? Ook dit was voor ons 
een verrassing. Weinig geluidsoverlast. Bij veel beweging van kinderen van het 

naar buiten gaan en weer binnenkomen in pauzes dan hoor je de luchtzuiveraar 
even aangaan ongeveer 5 minuten. Daarna is de lucht gezuiverd en staat hij 
weer “stil” in de hoek. 

 
De service door Ambius is ook geweldig. De filters worden schoongemaakt, hier 

en daar het apparaat gereset en weer teruggeplaatst in de lokalen. 
 
Als directeur van CBS Arcade kan ik iedereen deze luchtzuiveraars aanbevelen. 

Dank aan dhr. Smit dat wij als CBS Arcade mee mochten doen aan de pilot. 
 

Els Groot Roessink. Directeur CBS Arcade.  
 

 


