Akoestiek op veel scholen niet goed
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Wat zeg je?
Op veel scholen is de akoestiek niet goed. Docenten
krijgen soms last van hun stem. Het zorgt voor onnodig
veel onrust in de klas. En het is zo eenvoudig aan te
pakken, zeggen deskundigen.
Tekst Anka van Voorthuijsen Beeld Typetank
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•	Bij renovatie: akoestische ‘eilanden’ aan het plafond hangen.
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