
In dit document vindt u voorlichtingsmateriaal over Covid en andere onderwerpen. Om docenten, kinderen en jon-
geren betrouwbare informatie te geven en hun vragen over vaccineren te beantwoorden. Voor docenten zijn er ook 
lespakketten beschikbaar.

In het tweede deel vind u overige informatie over COVID-19 zoals hygiëne en welbevinden. 

Met vragen kunt u contact op nemen met het scholenteam van GGD Groningen via scholen@ggd.groningen.nl

COVID-19 vaccineren

Voor docenten 
Wat? Omschrijving Website link

Lessuggesties Op Wikiwijs staat veel open lesmateriaal voor verschillende  
niveaus over corona, infectieziektes en groepsimmuniteit. Link naar de website

Klokhuis over  
vaccineren 

Filmpje van het klokhuis: ‘hoe werkt een vaccinatie?’ en  
‘pandemie’. 

Link naar filmpje 
hoe werkt een 
vaccinatie? en 
filmpje
pandemie 

Lespakket voor 
biologieles
Waarschijnlijk te 
moeilijk voor PO, 
maar goed om te 
weten dat het er is

Lespakket voor in de biologieles. Het Nederlands Instituut 
voor Biologie (NIBI) heeft lesmateriaal ontwikkeld. Ze hebben 
lespakketten: leren over vaccineren en leren over zelftesten. 
Het materiaal is gratis te bestellen en geschikt voor onder- en 
bovenbouw vmbo, havo en vwo. Meer informatie over de 
inhoud van het pakket en hoe u kunt downloaden leest u op de 
website van het NIBI

Link naar website

Informatieve 
filmpjes over 
corona

De Universiteit van Nederland heeft verschillende korte filmpjes 
opgenomen waarin antwoord op veel gestelde vragen wordt 
gegeven. 

Link naar website 

primair onderwijs (PO)

Voorlichtingsmateriaal Covid voor 
docenten, leerlingen en ouders

https://www.wikiwijs.nl/startpagina/griep-epidemie/
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/griep-epidemie/
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4568/vaccin
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4568/vaccin
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4532/pandemie
https://www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren
https://www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren
https://www.youtube.com/results?search_query=universiteit+van+nederland+corona


Voor Leerlingen
Wat? Omschrijving Website link

Tik tok video’s Arts Putri heeft een aantal korte filmpjes gemaakt waarin ze op 
een laagdrempelige vragen beantwoordt over vaccineren.

- Tik tok account 
Putri 
- instagram .putri.
hintaran   
- Youtube van Putri

Gesprek over 
vaccinatie

Een persoonlijk chat-gesprek voeren met een GGD medewerker 
over corona en de corona vaccinatie via https://jouwggd.nl/ chat jouwggd.nl

Informatieve 
module Corona.
Steffie.nl

Een informatieve module waarbij personen stap voor stap 
worden meegenomen in de informatie over de vaccinatie. 
De informatie op Steffie is in eenvoudig Nederlands en in 
verschillende talen beschikbaar.

Link naar website      

Informatie 
rijksoverheid.nl Informatie over coronavaccins specifiek voor kinderen van 

5-11jaar Link naar website 

Voor ouders
Wat? Omschrijving Website link

GGD Groningen Alle informatie over locaties voor corona testen en corona-
vaccinaties in de provincie Groningen. Link naar website 

Vaccineren vrije 
inloop

Via de website https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.
nl/ zijn locaties en tijden te vinden waar je zonder afspraak 
gevaccineerd kan worden.Hier is ook informatie te vinden voor 
mensen die twijfelen over al dan niet vaccineren.

Link naar website

Informatie 
Nederlands 
Jeugdinstituut

Iedereen vanaf 5 jaar mag zich laten vaccineren tegen Covid-19. 
Sommige mensen twijfelen daarover en hebben nog vragen. 
Vragen en antwoorden zijn te vinden op deze site.

Link naar website

Vertaalde 
informatie op 
Pharos

Informatie over vaccins in verschillende talen, 
Information in other languages Link naar website

Twijfeltelefoon Iedereen kan zijn eigen persoonlijke medische vragen stellen 
over vaccinaties.

Link naar website
Of bel 088 7555777

Geneeskundige 
informatie vaccins Informatie over vaccins vanuit het CBG-MEB. Link naar website

https://www.tiktok.com/@tiktok.doc.putri
https://www.tiktok.com/@tiktok.doc.putri
https://www.instagram.com/dokter.putri.hintaran/
https://www.instagram.com/dokter.putri.hintaran/
https://www.youtube.com/watch?v=mwZr9DVWeBs
https://jouwggd.nl/
https://corona.steffie.nl/nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/kinderen-van-5-tot-en-met-11-jaar
https://ggd.groningen.nl/gezondheid/coronavirus/
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/locaties
https://www.nji.nl/coronavirus/over-het-vaccin
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://twijfeltelefoon.nl/
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/coronavaccins-voor-kinderen


Vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Het 
vaccinatieschema is zorgvuldig opgesteld om een kind zo goed mogelijk te beschermen. In Nederland zijn alle 
vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gratis.

RVP Wat? Omschrijving Website link

Rijksvaccinatie 
programma (RVP)

Algemene informatie vanuit het RVP, vaccinaties tegen infectie-
ziekten Link naar website 

Hygiëne
Handen wassen na het toiletbezoek, handen wassen voor het eten: zulke gewoontes dragen bij aan een goede 
hygiëne. Ze voorkomen verspreiding van ziektes en bacteriën. En dat helpt om leerlingen en medewerkers gezond en 
fit te houden en ziekteverzuim te voorkomen. 

Hygiëne
Wat? Omschrijving Website link

Gezonde school 
aanpak

Een van de thema’s van gezonde school is: Effectief werken aan 
hygiëne in het PO Link naar website 

Gezonde school 
provincie  
Groningen 

Heeft u vragen over de gezonde school/hygiëne , neem contact 
op het met GGD Groningen. 

Mail naar gezond-
heidsbevordering@
ggd.groningen.nl 

Seesoap, zichtbare 
handenzeep Handenwas lespakket voor de middenbouw Link naar website 

 

Welbevinden op het PO
Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijs 
professional het liefste ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun 
vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus 
belangrijk. 

Mentale 
gezondheid

Wat?
Omschrijving Website link

Gezonde school 
aanpak

Een van de thema’s van gezonde school is: Effectief werken aan 
welbevinden in het PO Link naar website 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/hygiene
mailto:gezondheidsbevordering@ggd.groningen.nl
mailto:gezondheidsbevordering@ggd.groningen.nl
mailto:gezondheidsbevordering@ggd.groningen.nl
https://seesoap.nl/lespakket/
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden
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