Vragen staat vrij
Meedoen!
Als u meer informatie wilt over deelname aan
het Schone Scholen project, of als u vragen heeft
over hygiëne in het algemeen, neemt u dan
contact met ons op.
Onze hygiëne adviseurs leggen u graag uit wat
GGD Kennemerland voor u en uw school kan
betekenen.
Hygiëne gaat niet alleen over schoonmaken

Hoe belangrijk is goede hygiëne?
Kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun
afweersysteem is nog in ontwikkeling.
Onderzoek heeft aangetoond dat in een
omgeving van drie of meer kinderen het aantal
infecties verdubbelt. Via de andere kinderen en
bijvoorbeeld door het gezamenlijk gebruik van
materialen en toiletten komen zij vaker in
contact met allerlei ziekteverwekkers.

Meedoen aan het Schone Scholen Project is
vrijblijvend en kan op het moment dat het u
goed uitkomt.

Contact opnemen?
E-mail: hygiënebegeleiding@ggdkennemerland.nl

Het infectierisico neemt toe als gebouwen niet
voldoen aan hedendaagse bouwtechnische en
hygiëne-eisen. Doordat kinderen bovendien
nog weinig besef van hygiëne hebben wordt de
kans op overdracht van ziekteverwekkers
vergroot.
Het vergroten van ‘awareness’ en het aanleren
van goede persoonlijke hygiëne aan de kinderen
is daarom van belang!
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Als gezondheid op school
u een zorg is.

Onderneem nu actie om de
hygiëne op uw school op orde te
krijgen (en te houden!)
Als u niet het Gezonde School vignet voert, kunt u
toch deelnemen aan het Schone Scholen Project.
Door deel te nemen aan het Schone Scholen
Project kunt u kosteloos gebruik maken van
lesmaterialen en informatieve bijeenkomsten. Een
hygiëne adviseur van GGD Kennemerland doet een
onderzoek naar de hygiëne op uw school, waarna u
een rapport ontvangt met adviezen op maat. Op
verzoek kan ook een les worden gegeven over
hygiëne.

Een Gezonde én
Schone School

“De GGD heeft op heldere
wijze de knelpunten op een rij
gezet en goede suggesties voor
verbeteringen gedaan.”

Het onderwerp hygiëne maakt tegenwoordig
geen onderdeel meer uit van het themacertificaat
Fysieke veiligheid. Toch is het belangrijk hier als
school aandacht aan te besteden. Zo zijn veel
infecties te voorkomen door handen wassen.

vignet voert. Alle basisscholen in de regio
Kennemerland en de Haarlemmermeer
worden in de komende 4 jaar benaderd voor
deelname aan het Schone Scholen Project.
Scholen die deelnemen aan het Schone
Scholen Project krijgen een lespakket over
hygiëne en kunnen in het najaar deelnemen aan
informatieve bijeenkomsten over hygiëne en
gezondheid.

En waarom doet de GGD dit
eigenlijk?

Dat klinkt logisch
Uw school mag zich 3 jaar lang Gezonde School
noemen, als u minimaal één themacertificaat
behaalt. De themacertificaten zijn: Voeding,
Bewegen en sport, Roken en alcohol,
Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Milieu en
natuur , Mediawijsheid en Fysieke veiligheid.

Educatie is een effectief middel om de hygiëne op
school te verbeteren

Waarom zou ik hiervoor de GGD
inschakelen?
De GGD heeft geen economisch belang en
adviseert daarom alleen dat wat nodig is en houdt
rekening met haalbaarheid en kosten. In veel
gevallen is verbetering van de hygiëne vooral te
behalen door het gedrag van leerlingen én
leerkrachten te beïnvloeden.
Deelname aan het Schone Scholen Project is
kosteloos. Ook als u niet het Gezonde School

Vanuit de Wet publieke gezondheid ziet de
GGD het als haar taak de meest kwetsbare
groepen uit onze samenleving, waaronder
kinderen, te beschermen. Adviseren en
voorlichten worden gezien als meer effectief
dan het uitvoeren van controles.
Daarnaast verschaft de GGD door middel van
de onderzoeken naar de hygiëne op de
basisscholen gemeenten in de regio inzicht in
hoe de hygiëne ervoor staat op de scholen.

