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Leskoffer aanvragen
De leskoffers zijn zowel fysiek als digitaal beschikbaar. Fysieke
koffers zijn voor een periode van vier weken te leen. We brengen
daarvoor verzendkosten in rekening (ca. €25 per koffer). Je kunt de
koffers ook op afspraak ophalen en terugbrengen bij ons op kantoor.
Neem daarvoor contact met ons op. Ga naar de website
www.lesmateriaal.vokk.nl om de fysieke koffer aan te vragen of om
een toegangscode aan te maken voor de digitale koffer.

Neem contact
met ons op

Mijn leerling
heeft kanker,
wat nu?

Heb je vragen over onderwijs voor een kind
tijdens of na de behandeling van kanker?
Wil je daar met iemand over sparren. Of heb je andere projectideeën?
Onze onderwijswerkgroep, bestaande uit onderwijsprofessionals en
ervaringsdeskundigen, staan je graag te woord. Ook als je een koffer wil
komen ophalen of iemand een gastles wil laten geven kun je contact
opnemen.
Bel ons op 030-2422944 of mail naar info@kinderkankernederland.nl

Volg ons via
/kinderkankernl
		

/kinderkanker_nl/

/kinderkanker_nl

/company/vereniging-ouders-kinderen-en-kanker/

Bunnikseweg 25, 3732 HV De Bilt

Samen voor beter.

Wat bieden we?

Houvast en structuur

Boeken en films
Op de site kun je een lijst met boeken en films
terugvinden. In onze webwinkel vind je onder
‘voor/over school’ het boek ‘Wat nu? Een leerling

Kanker bij kinderen komt zelden voor en je hebt er als
leerkracht waarschijnlijk voor het eerst mee te maken.

met kanker!’ dat elke leerkracht van een kind
met kanker zou moeten hebben. Je kunt er ook
diverse materialen bestellen voor in de klas.

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen tot 18 jaar een vorm van kanker.
Gelukkig geneest ruim 75%, maar de ziekte heeft invloed op het dagelijks leven.

Leskoffers

Naar school gaan is soms niet mogelijk. Toch is school belangrijk. Het is hun link met

Vereniging Kinderkanker Nederland heeft

de ‘normale wereld’ en daar heeft het zijn vrienden en vriendinnen. Kinderen met

leskoffers voor verschillende leeftijdsgroepen

kanker willen zich meestal zo normaal mogelijk blijven ontwikkelen. School geeft

ontwikkeld: voor de onder-, midden- en

houvast, structuur en toekomstperspectief. En daarmee hoop. Ook kinderen die niet

bovenbouw van het basisonderwijs en de

meer beter kunnen worden, willen vaak, als het even kan, nog naar school.

onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In de koffers vind je informatie over

Ons lesmateriaal en de informatie op onze website kunnen je helpen bij de

kinderkanker, tips en adviezen hoe je hier als

begeleiding van je zieke leerling, je klas en eventuele brussen die bij je

leraar mee om kunt gaan en lessuggesties.

op school zitten, ook als je leerling niet meer beter kan worden.

Voor de leerlingen is er spel-, informatie- en
werkmateriaal, zoals (voor)leesboeken,

i

muziek, films, speelgoed en werkbladen.
Handvatten en tips
Meer weten over het belang van school

Leskoffer ‘Mijn leerling wordt niet meer beter’

voor een kind met kanker? Of op zoek

Als je leerling niet meer beter kan worden, kun je deze leskoffer aanvragen.

naar tips voor de communicatie met

Hierin vind je ook spel-, informatie- en werkmateriaal voor de kinderen.

ouders, kind en brussen? Op onze

Daarnaast bevat deze leskoffer ook veel informatie voor jou als leerkracht,

website vind je handvatten voor

zoals het boek ‘Wat nu, mijn leerling wordt niet meer beter’, een

verschillende situaties en een overzicht

handleiding met suggesties over o.a. communicatie met leerlingen en

van instanties waar

ouders, lessuggesties, boekenlijsten en een draaiboek ‘Rouw en Verlies’.

je een beroep op

Het lesmateriaal is te gebruiken in het basis en voortgezet onderwijs. De

kunt doen. Kinderen

lessuggesties en de boeken van de boekenlijst zijn gerangschikt op leeftijd.

vinden er informatie
voor een werkstuk

Gastles

of spreekbeurt.

Wil je de les in de klas liever door een ervaringsdeskundige laten verzorgen?
Dan kan een van onze vrijwilligers een gastles komen geven.

