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Inspirerende actie: aandacht voor kanker op Wereldkankerdag op de basisschool 

 

Omschrijving concept  

Op Wereldkankerdag stond op basisschool CBS Willem-Alexander in Erica alles in het teken 

van kanker. Een onderwerp dat voor de leerlingen en leerkrachten van de school heel dichtbij 

kwam. Vorig jaar werd een van de juffen ziek. Ze was lang afwezig, maar keerde na enige tijd 

weer terug op school. Om aan de kinderen uit te leggen wat er aan de hand is, besloot de 

school alle leerlingen tijdens Wereldkankerdag uitleg te geven over kanker. De dag werd 

afgesloten met een sponsorloop voor KWF. 

Doelgroep 

Leerlingen van basisschool CBS Willem-Alexander in Erica. 

Datum 

Wereldkankerdag: donderdag 4 februari 2016. 

Locatie 

Erica. 

Organisatie 

Nienke Woltmeijer was de organisator van de dag. Zij is de dochter van de juf die ziek is 

geworden. 

Aanpak 

De school was opgedeeld in meerdere stations waar informatie werd gegeven of waar de 

leerlingen zelf iets moesten doen. De kinderen leerden veel over wat er gebeurt als je kanker 

krijgt en hoe je behandeld kan worden. Zo ontwierpen ze hun eigen pruiken, maakten ze 

beterschapskaarten, leerden ze hoe goede en kwade cellen, gele en blauwe ballen 

gescheiden werden en ook dat niet iedereen beter wordt. Alles ging op het niveau van de 

verschillende leeftijden, maar de leerlingen van verschillende groepen zaten wel door elkaar. 

Juist die mix zorgde voor een mooie dynamiek. De uitspraken van de jongsten, de serieuze 
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gesprekken van de oudsten. Om toch het gevoel te hebben dat je iets kunt doen, werd de dag 

afgesloten met een sponsorloop voor KWF. 

Resultaat 

Er werd € 1.300,- opgehaald en de kinderen hebben veel geleerd over kanker. 

Workload 

Nienke had zelf materialen ontwikkeld en heeft ook gebruikgemaakt van bestaand 

materiaal, zoals de website kankerspoken.nl en het verhaal van Chemo Kasper 

(http://cms.onlinebase.nl/userfiles/c1vokk_test/flash/chemokasperverhaal.swf). Op de 

Materialenbank staat ook nog een Word-document met meer informatie over de actie. 

Beeld 

     

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Jan Luc Kobes, jkobes@kwf.nl, (06) 5548 0717 

http://www.kankerspoken.nl/
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