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Betreft :  voorlichting vaccinatie

Geachte ouder/verzorgers,

Er is ons gebleken dat er enige onrust is ontstaan bij een deel van onze ouders naar
aanleiding van een uiting in de media van minister De Jonge waarin werd gesuggereerd
dat er prikbussen bij de scholen zouden komen. De VO-raad heeft hierover contact
gezocht met de GGD. De GGD heeft bevestigd dat GGD’s geen plannen hebben - en deze
ook nooit hebben gehad - om op scholen of schoolpleinen te vaccineren en prikbussen
naar scholen te sturen. Wel gaat de GGD met prikbussen naar wijken waar de
vaccinatiegraad laag is. De prikbus staat dan in de openbare ruimte en zeker niet op een
schoolplein.

Scholen kunnen er uiteraard voor kiezen voorlichting te geven over nut en noodzaak van
het vaccineren van leerlingen. Hierbij kan de GGD van dienst zijn. Jongeren vanaf 12 jaar
besluiten zelf over een vaccinatie. Voordat tot een weloverwogen keuze wordt gekomen,
wordt verwacht dat jongeren hierover in gesprek gaan met hun ouders.

Plaatsing van een prikbus op een schoolplein zou de keuze van leerlingen voor vaccinatie

kunnen beïnvloeden en de suggestie kunnen wekken dat dit buiten het zicht van de

ouders om gaat. Dat is uiteraard ongewenst.

Iets vergelijkbaars zou kunnen gelden voor voorlichting door de GGD op de scholen van

OSG Singelland. Wij zijn van mening dat het gesprek over vaccineren vooral thuis hoort

plaats te vinden. Daarom zullen wij geen GGD medewerkers uitnodigen om hierover een

voorlichting te geven. Natuurlijk blijft vaccinatie wel een onderdeel in de biologielessen op

school, welke door de docent worden gegeven, omdat dit sinds jaar en dag deel uitmaakt

van het curriculum.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende op

p.schram@singelland.nl.

Met vriendelijke groeten,

P. Schram
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