
 

 

VACCINATIE OP SCHOOL 

Houthalen, 05/01/2022 

Beste ouder(s), 

Waarschijnlijk heeft u via de pers al vernomen dat de ministers van 

Volksgezondheid in ons land hebben beslist dat kinderen tussen 5 en 11 jaar 

tegen covid-19 gevaccineerd mogen worden. Het bestuur van onze gemeente wil 

dit faciliteren en biedt ouders dan ook de mogelijkheid om hun kind(eren) te 

laten vaccineren op de scholen. 

We wensen te benadrukken dat deze vaccinatie een wettelijk bepaalde vrije 

keuze is. Dit wil zeggen dat deze mogelijkheid tot vaccinatie geheel vrijblijvend 

is. Het gaat hier om een aanbod, geen verplichting. Het al dan niet gevaccineerd 

zijn, zal voor onze school dan ook nooit een criterium zijn om een onderscheid te 

maken tussen leerlingen. 

Vanzelfsprekend zal uw kind dan ook enkel op school gevaccineerd worden 

wanneer u, als ouder of als voogd, hiervoor de toestemming geeft. U kan ons uw 

keuze hieromtrent laten weten. Daarom zal uw kind op maandag 10 januari 2022 

twee brieven (een infobrief en een toestemmingsbrief), een flyer en een envelop 

mee naar huis krijgen. Indien u wenst dat uw kind op school gevaccineerd wordt 

tegen COVID- 19, vult u de medische vragenlijsten en het 

toestemmingsformulier van het Agentschap Zorg en Gezondheid in. Indien u uw 

kind niet wenst te laten vaccineren kan u dit ook vermelden op het 

toestemmingsformulier. De ingevulde brieven bezorgt u ons dan in de gesloten 

omslag terug ten laatste op donderdag 13 januari 2022. Met de gesloten 

envelop willen wij de privacy van leerlingen en hun ouders respecteren. 

De brieven en de flyer kan u ook steeds terugvinden op onze schoolsite bij de 

brieven van de klas. De gescheiden ouders willen we nog vragen om de vaccinatie 

vooraf af te stemmen met de andere ouder. Gelieve onderling tot een vergelijk 

te komen en een gezamenlijke en gedragen beslissing te nemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De directie 

 


