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De Vlaamse overheid biedt ook jongeren tussen 5 en 12 jaar een vaccinatie tegen COVID-19 aan. 
Ondertussen is de manier waarop deze vaccinatie zal plaatsvinden bekend. De ouders van de 
betrokken kinderen ontvangen hier maandag via de school en het vaccinatiecentrum een bericht 

over. 

Alle kinderen tussen 5 en 12 jaar komen sinds kort ook in aanmerking voor een vaccinatie tegen het 

coronavirus. Belangrijk om weten is dat het kind effectief 5 jaar moet zijn op het moment van de 
vaccinatie. In samenspraak met Eerstelijnszone Waasland NO werd nu vastgelegd dat deze 

vaccinatiecampagne zal doorgaan in de verschillende Beverse scholen. Ouders die zelf aanwezig willen zijn 
bij deze vaccinatie kunnen als alternatief een afspraak vastleggen in het vaccinatiecentrum. Ze ontvangen 

hiervoor een brief met een code vanuit het vaccinatiecentrum. 

Het spreekt voor zich dat ouders of voogd(en) hun expliciete toestemming moeten geven voor deze 
vaccinatie. Hiervoor ontvangen zij maandag via de school van hun kind of kinderen een brief met een 

toestemmingsformulier. Het door beide ouders ondertekend formulier moet in een gesloten omslag, ten 
laatste op donderdag 13 januari 2022, afgegeven worden op de school. De vaccinatie tegen het 

coronavirus is uiteraard ook geen verplichting. Wie geen toestemming wil geven hoeft verder niets te 

ondernemen. In dat geval zal het betrokken kind niet gevaccineerd worden.    

De effectieve vaccinaties (eerste prik) op de basisscholen zullen doorgaan in de periode tussen 18 januari 
2022 en 28 januari. De concrete datum wordt vastgelegd in overleg met de scholen. Ongeveer 3 weken 
later wordt ook de 2de prik voorzien op school. De precieze datum zullen de ouders vernemen via de 

school. De vaccinaties gebeuren door ervaren medische teams van artsen en verpleegkundigen. 
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