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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Naar aanleiding van de landelijke oproep om schoolgebouwen te controleren op loden waterleidingen,
heeft Openbaar Onderwijs Groningen een onderzoek ingesteld. Graag nemen we jullie mee in de aanpak.
Onderzoek
In de bouw worden sinds 1960 geen loden leidingen meer toegepast. Daarnaast is hier aandacht voor
geweest bij verbouwing, renovaties en vanuit de waterbedrijven. Op het overgrote deel van onze locaties
weten we daardoor zeker dat er niets aan de hand is.
De volgende negen basisscholen hebben een ouder gebouw en hier is nader onderzoek gedaan: de
Borgmanschool (alle locaties), de Siebe Jan Boumaschool, de Joseph Haydnschool (Haydnlaan,
Coendersweg), de Oosterhoogebrugschool, de Petteflet, de Starter, de Driebond, Karrepad en de
Bekenkampschool. Er is in de voorjaarsvakantie een visuele inspectie en een wateronderzoek gedaan
door expertisebureau AAwater. Op de Joseph Haydnschool locatie Haydnlaan is helaas een loden
leidingdeel geconstateerd. Op alle andere basisscholen waren geen loden leidingen zichtbaar. Het
wateronderzoek wordt gedaan om zeker te weten dat er geen verborgen leidingdelen van lood zijn. De
uitslagen van het wateronderzoek en verdere communicatie volgen aan het eind van komende week.
Voorzorgsmaatregelen
Als schoolbestuur vinden wij veiligheid in onze schoolgebouwen essentieel voor elke leerling. We willen
geen enkele loden leiding op onze scholen. We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor ouders ook
speelt en dat de (landelijke) berichtgeving voor ongerustheid kan zorgen. Lood in alle concentraties
brengt een gezondheidsrisico met zich mee, met name voor kinderen van 0-7 jaar. Daarom gaan we uit
voorzorg het volgende doen:




In afwachting van de wateruitslagen wordt er op alle onderzochte basisschoollocaties uit
voorzorg tijdelijk gebruik gemaakt van drinkwater uit flessen.
In samenspraak met de Gemeente Groningen en GGD hanteren we een spoelprotocol van alle
leidingen voor aanvang van elke schooldag.
Blijkt er uit het wateronderzoek dat er verborgen loden leidingdelen zijn? Dan wordt er natuurlijk
direct opdracht geven om deze te vervangen.

We zijn ons ervan bewust dat dit bericht voor vragen kan zorgen. Met vragen over gezondheidsrisico’s
kunt u terecht bij de GGD via 050 367 40 00 of bekijk bijgaand de veelgestelde vragen. Uiteraard kunt u
ook terecht bij de locatieleiding of directeur van de school.
Met vriendelijke groet,

De heer Theo Douma
Voorzitter College van Bestuur

