
 

                                                   
  

 

 
Hygiënebeleid op de Aloysiusschool. 

 

Hygiëne is een belangrijk thema binnen de school. Aan de ene kant heeft de school 
een opvoedkundige taak en aan de andere kant is de school verantwoordelijk voor 

een goede hygiëne/verzorging van het gebouw en haar terrein. 
 

In alle groepen is hygiëne een begrip dat veelvuldig in allerlei lessituaties aan de 
orde komt. Daarbij doel ik op:  

-persoonlijke hygiëne: handen wassen na toiletbezoek, douchen na de 
gymnastiekles, het belang van tandenpoetsen, luizencontrole door ouders, enz. 

- hygiëne van de omgeving: afval in de afvalbakken, gebruik van toilet- en 
handdoekpapier, laten slingeren van zwerfafval, enz. 

Hierbij spelen de kinderen een essentiële rol in. Zij moeten leren en beseffen dat ze 
medeverantwoordelijk zijn voor de hygiëne en netheid en verzorging van hun 

leefomgeving. 
 

Uiteraard heeft de school een contract afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Dit 

bedrijf is dagelijks (na schooltijd) aanwezig om de school schoon te maken. Dan 
doel ik op de schoonmaak van sanitaire ruimtes, stofzuigen, stof afnemen, enz. 

In de vakanties worden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Er is een 
vastgesteld werkschema voor de gehele week en de vakanties. Tevens worden 

tweemaal per jaar de ramen van de school van binnen en buiten gewassen. 
Zoals u waarschijnlijk al vermoedt, staan de uit te voeren werkzaamheden op 

gespannen voet met de daarvoor beschikbare gelden vanuit de rijksvergoeding. 
Over het algemeen kan ik stellen dat wij tevreden zijn over de kwaliteit van de 

uitgevoerde werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf. De ouders van onze 
school geven aan dat zij deze mening delen alhoewel wij uiteraard altijd streven 

naar beter. We hebben een goed overleg met het bedrijf over de eventuele 
‘knelpunten’. 

Een signaal dat ons regelmatig bereikt, is de penetrante geur vanuit de toiletten. 
Deze geur is geen gevolg van onvoldoende schoonmaken, maar met de wijze 

waarop de leerlingen de toiletten gebruiken. Wij wijzen leerlingen er regelmatig op 

hoe zij de toiletten dienen te gebruiken. Dit blijft gedurende het schooljaar een 
aandachtspunt en wordt ook regelmatig besproken in de leerlingenraad. 

 
 

 


