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Aanvragen en bestellen 

De leskoffers zijn voor vier weken te leen tegen verzendkosten. Je 

kunt de koffer(s) ook zelf halen en brengen (op afspraak). Aanvragen 

kan via het bestelformulier op www.vokk.nl onder ‘voor/over school’. 

Daar kun je ook het startpakket en de lesbrieven bestellen. Boeken en 

films zijn te koop via webwinkel.vokk.nl. 

Onze websites

www.vokk.nl

www.kanjerketting.nl

www.koesterkind.nl

www.fanconianemie.nl
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Boeken en films

In onze webwinkel vind je onder

‘voor/over school’ het boek ‘Wat nu? 

Een leerling met kanker!’ dat elke  

leerkracht van een kind met kanker  

zou moeten hebben. Je kunt er ook 

diverse materialen bestellen, zoals  

de animatiefilm ‘Paultje en de draak’  

en diverse (prenten)boeken.

Leskoffers

We hebben leskoffers voor verschillende leeftijdsgroepen: onder-, 

midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van 

het voortgezet onderwijs. In de koffers vind je informatie over kinder-

kanker en lessuggesties. Voor de leerlingen is er spel-, informatie- en 

werkmateriaal, zoals  (voor)leesboeken, muziek, films, speelgoed en 

werkbladen. 

Mijn leerling heeft kanker

Kanker bij kinderen komt zelden voor en je hebt er als leerkracht waar-

schijnlijk voor het eerst mee te maken. 

Jaarlijks krijgen ongeveer 550 kinderen tot 18 jaar een vorm van kanker. 

Gelukkig geneest bijna 80% maar de ziekte heeft invloed op het dage-

lijks leven. Naar school gaan is soms niet mogelijk. Toch is voor een 

kind met kanker school belangrijk. Daar ‘gebeurt het’ en daar heeft het 

zijn vrienden en vriendinnen. School geeft ook houvast, structuur en 

toekomstperspectief. En daarmee hoop. Ook kinderen die niet meer 

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

Ons lesmateriaal en de informatie op onze website kunnen je helpen 

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

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

Wij bieden: 

‘Voor/over school’ op www.vokk.nl

Hier lees je over het belang van school voor een kind met kanker en 

krijg je tips voor de communicatie met ouders, kind en brussen. Je vindt 

er handvatten voor verschillende situaties en een lijst boeken en films. 

Ook staat er een overzicht van instanties waarop je een beroep kunt 

doen. Kinderen vinden er informatie voor een werkstuk of spreekbeurt.

Palliatieve leskoffer 

Als je leerling niet meer beter kan worden kun je een startpakket en/

of een verdiepingskoffer aanvragen. Het startpakket bestaat uit een 

handleiding, boekenlijst en het boek ‘Wat nu? Mijn leerling wordt niet 

meer beter.’ Heb je dit boek al, dan kun je handleiding en boekenlijst 

downloaden via www.vokk.nl onder ‘voor/over school’.

In de verdiepingskoffer zit een aanvullende handleiding, een 

draaiboek ‘Rouw en verlies’ en de boeken van de boekenlijst uit het 

startpakket.

Lesbrief ‘Kanker... hoe gaan we daar mee om?’

We hebben lesbrieven voor groep 3 t/m 8 en voor het voortgezet 

onderwijs. Ze leggen uit wat ‘kanker’ betekent, helpen kinderen en 

jongeren om te gaan met kanker in hun omgeving en maken hen 

bewust van scheldgedrag en de impact ervan.

leskoffer onderbouw basisonderwijs


