Welcome back to school
Praktische checklist voor de opstart na de vakantie
Onderwerp

Wat en waarom moet je dit doen?

gereed
ja/nee

Actiehouder

ventilatie, luchtbehandeling, koeling
Ventileren

Spuien

Schakel de mechanische ventilatie/luchtbehandeling en eventueel de koeling weer in, wanneer
je deze voor de vakantie hebt uitgezet.
Controleer de raamroosters, mits aanwezig en zet deze open.
Bij het spuien ververs je in korte tijd alle vervuilde binnenlucht. Dit doe je door de ramen en/of
buitendeuren wijd open te zetten (ongeveer 15 minuten). Zet indien mogelijk de ramen en
deuren tegenover elkaar open om voor een goede doorspoeling van de ruimte te zorgen.

Boilers, kranen en sanitair
(Close-in) boilers
Kranen

Schakel de (Close-in) boilers weer in, wanneer je deze voor de vakantie hebt uitgezet.
Zet bij het opstarten van een schoolgebouw alle watertappunten (kranen) open om
drinkwaterleidingen door te spoelen en legionellabesmetting te voorkomen. Laat zowel de
warm- als de koudwaterkraan per tappunt enkele minuten doorstromen. Vergeet niet de
buitenkraan of de kraan in de werkkast. Volg de instructies van het legionellabeheersplan.

Toiletten

Spoel ook alle toiletten (met gesloten deksel, indien aanwezig) door.

Douches
Schrobputjes

Spoel eventueel aanwezige douches goed door.
Zorg ervoor dat schrobputjes niet droog staan om een open lucht verbinding met het riool te
voorkomen. Vul de putjes met water en eventueel een kopje slaolie om snelle verdamping te
voorkomen.

Apparatuur
Apparatuur

Leeg het waterreservoir van de koffiezetapparaten en spoel ze een keer door.
Schakel de koelkast en vriezer weer in.
Sluit de printers, kopieerapparaten en digiborden weer aan.

Verwarming
(bij vakanties in het stookseizoen)
Verwarming

Controleer of de verwarmingsinstallatie nog in bedrijf is, of er geen storingen zijn. Controleer de
waterdruk van de ketel. Mogelijk is de verwarming uitgezet of zijn radiatoren dicht gedraaid.

Radiatorkranen

Wanneer radiatoren dicht of op de vorstvrijstand zijn gedraaid, draai deze dan weer open.

Meterkast

Controleer in de meterkast of alle groepen in bedrijf zijn. Zeker als er een zonnestroomsysteem
aanwezig is, controleer dan niet alleen of de hoofdgroep in de meterkast in bedrijf is, maar ook
of er onderverdeelkasten zijn. Op de omvormer kun je vaak zien of de panelen stroom
opwekken.
Zeker in de oudere scholen is er vaak voldoende ruimte voor beesten om te schuilen. Denk

Overig

Ongedierte

daarbij naast knaagdieren en vogels ook aan bijen, wespen en hommels. Loop daarom ook over
je vliering/zolder en kijk op die plekken waar je normaal niet komt. Dieren kunnen veel schade
aanbrengen. Als je hier tijdig bij bent kan dit vaak grotendeels worden voorkomen. Je kunt
tevens controleren of er lekkage is geweest die niet eerder opgemerkt is.

Notities:
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