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REVENTIE VAN HUIDKANKER IN EEN DOEKOFFER VOOR HET LAGER ONDERWIJS

HANDLEIDING
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INHOUD KOFFER

	x  10 prenten met prentenverhaal ‘Tamme Tijger bij de Indianen’

	x  25 x stripverhaal ‘Zon & Zweet’

	x  20 plaatjes ‘Goed of fout?’

	x  28 plaatjes ‘Doen zij het goed?’

	x  1 speldoek

	x  1 dobbelsteen

	x 6 pionnen

	x  40 zonnekaarten

	x  35 schaduwkaarten

	x  15 smeerkaarten

	x  35 ‘slim in de zon’-kaarten

	x  35 verbrandkaarten 

	x  20 sunblockkaarten

	x  2 zonnepetten

	x  2 zonnekleppen

	x  2 zonnebrillen

	x  2 zonnehoedjes

	x  2 T-shirts

	x  1 kazoo

	x  1 keukenwekker

	x  1 handleiding

	x  1 uv-indexschijf

Bemerking: de spelkaarten zijn genummerd, zo kan je  

makkelijk controleren of alle kaarten in de koffer zitten.

 

 

	x Online te downloaden (www.kanker.be/zonneslimmeschool):

	x Zonneslag.pdf: opdrachten voor het Zonneslagspel

	x Handleiding.pdf: deze handleiding digitaal

	x Uvschijf.pdf: een uv-schijf voor elke leerling, om zelf te maken

	x Zonnepaspoorten.pdf: te printen voor elke leerling

	x Tammetijger.pdf: verhaal in 10 prenten voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

	x Zonzweet.pdf: strip voor 4de, 5de en 6de leerjaar

 

http://www.kanker.be/zonneslimmeschool
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BESTE,

We genieten graag van de zon. We hebben ook zonlicht nodig. Maar de uv-stralen van de zon kunnen op lange 

termijn huidkanker veroorzaken. Daarom moeten we slim omgaan met de zon. Door ons te beschermen kunnen we 

90% van alle huidkankers voorkomen.

Verbranden in je kindertijd, verhoogt de kans op huidkanker als volwassene. En een kinderhuid is nog erg kwetsbaar 

voor uv-stralen. Kinderen brengen ook veel tijd door in de zon, op school of met de klas, tijdens de speeltijd, turnles, 

activiteiten, uitstappen… Daarom speelt de school een belangrijke rol in de preventie en gedragsverandering van 

leerlingen en ouders. 

Deze koelbox bevat een aantal methodieken om leerlingen ‘slimmer’ met de zon te leren omgaan. Door de spelletjes 

en opdrachten leren zij waarom en hoe ze zich kunnen beschermen tegen schadelijke uv-stralen.

Meer achtergrondinformatie over huidkanker veroorzaakt door de zon, vind je op www.kanker.be/zonneslim en in 

de documenten, zoals onze Toolkit, die je kan downloaden op www.kanker.be/zonneslimmeschool.

Veel plezier met ‘slimmer-in-de-zon’ worden,

Stichting tegen Kanker

http://www.kanker.be/zonneslim
http://www.kanker.be/zonneslimmeschool
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TWEE NIVEAUS

Sommige methodieken in deze koffer zijn opgesplitst in twee niveaus:

	x voor het eerste, tweede en derde leerjaar,

	x voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Dit overzicht toont welke methodiek voor welke klassen geschikt is.

1STE – 2DE – 3DE LEERJAAR 4DE – 5DE – 6DE LEERJAAR

Een avontuur van Tamme Tijger 

TAMME TIJGER BIJ DE INDIANEN
Prentenverhaal met bespreking

De guitenstreken van Jonas en Ahab  

ZON & ZWEET
Stripverhaal met bespreking

GOED OF FOUT?
Beoordelingsspel

DOEN ZIJ HET GOED?
Beoordelingsspel

ZONNESLAG
Bordspel voor alle leerjaren, maar extra (moeilijker) spelkaarten voor het 4de, 5de en 6de leerjaar.

UV-INDEXSCHIJF
Op te hangen en te gebruiken in de klas + zelf te knutselen uv-schijf voor elke leerling.

ZONNEPASPOORTEN
Te kopiëren huidtypebepaling voor elke leerling.

EINDTERMEN

De methodieken in deze doekoffer sluiten aan bij volgende eindtermen voor het lager onderwijs:

 
WERELDORIËNTATIE 
De leerlingen

1.12  kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven;

1.17  kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren  

 van het eigen lichaam;

1.18 weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden;

1.19  beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;

6.9 kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied vergelijken met het eigen  

 leven.

LEERGEBIEDSOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN – SOCIALE VAARDIGHEDEN
1.3  De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

1.5  De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

1.6  De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

3.  De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of  

 etnische origine. 

LEERGEBIEDSOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN – LEREN LEREN
De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en 

gebruiken.
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MUZISCHE VORMING
De leerlingen

2.4*  genieten van zingen en musiceren en gebruiken dit als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere  

 aanverwante expressiewijzen.

NEDERLANDS
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze 

ordenen bij:

1.5  een uiteenzetting of instructie van de leerkracht;

1.6  een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie;

SOCIALE VAARDIGHEDEN - DOMEIN RELATIEWIJZEN
1.5  De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

1.6  De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

1.9  De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.

SOCIALE VAARDIGHEDEN - DOMEIN SAMENWERKING
3.  De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 

 etnische origine. 
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GEZONDHEIDSMATRIX

Deze educatieve doekoffer kadert in een ruimere aanpak van de Stichting tegen Kanker ter preventie van huid-

kanker door de zon. Je vindt hierover alle informatie op www.kanker.be/zonneslimmeschool. De totaalaanpak kan 

worden ingepast in de gezondheidsmatrix van de school. 

LEERLING KLAS SCHOOL OMGEVING

EDUCATIE 	x Koelbox-metho-
dieken (bordspel, 
prentenverhaal, 
stripverhaal, zonne-
paspoorten) geven 
inzicht in zonnebe-
scherming.

	x Geef speciale aan-
dacht aan kinderen 
met huidtype 1 en 2.

	x Gebruik de Tool-
kit om leerlingen 
in te lichten over 
uv-bescherming en 

huidkankerpreventie.

	x Uv-indexschijf in de 
klas.

	x Online enquête voor 
leerlingen.

	x Uitstap in verband 
met uv en klimaat-
verandering.

	x Registreer als Zonne-
slimme school.

	x Hang ‘slimmer in de 
zon’-posters uit.

	x Gebruik de Koelbox  
in alle leerjaren.

	x Organiseer opleidin-
gen en programma’s 
voor het personeel 
over uv-effecten, risi-
cofactoren, overma-
tige blootstelling en 
zonnebescherming.

	x Bestel folders en 
deel deze uit aan de 
ouders.

	x Licht leerlingen, 
ouders en school-
personeel in over 
huidkankerpreventie, 
bijv. bij medische 
onderzoeken.

STRUCTURELE 

MAATREGELEN

	x Wees zelf een rol-
model.

	x Spoor leerlingen aan 
om  zonnebescher-
ming toe te passen.

	x Smeerhoek met 
pancarte en zonne-
crème.

	x Hoedjes en zon-
necrème tijdens 
buitenactiviteiten en 
speeltijden.

	x Kies schaduwlocatie 
als u buiten les geeft.

	x Voer het ‘slimmer in 
de zon’-programma 
uit.

	x Plant bomen of maak 
overdekkingen  
en schaduw-
plaatsen. 

	x Kaart zonneslimme 
structurele maat-
regelen aan bij lokale 
politici en organisa-
ties.

AFSPRAKEN 	x Draag pet, hoed en 
zonnebril op zonnige 
dagen.

	x Ga niet onder de 
zonnebank.

	x We beschermen ons 
tegen de zon als we 
buitenspelen, op stap 
gaan…

	x Voer een zonneslim-
beleid in en doe het 
naleven.

	x Laat buitenactivi-
teiten plaatsvinden 
op momenten met 
beperkte uv-bloot-
stelling (bijv. niet 
tussen 11u en 15u)

	x Vraag ouders om 
hoedjes, zonnecrème 
en zonnebrillen mee 
te geven en moedig 
de leerlingen aan om 
ze te dragen.

	x Zorg voor unifor-
men of sportkledij 
die de blootstelling 
beperken.

	x Geef samen met het 
personeel het goede 
voorbeeld.

ZORG/

BEGELEIDING

	x Bestudeer het hui-
dige gedrag van de 
leerlingen en moedig 
beschermende  
praktijken aan.

Gezondheidsmatrix: © vigez – www.gezondeschool.be 

http://www.kanker.be/zonneslimmeschool
http://www.gezondeschool.be
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PRENTENVERHAAL:  
‘EEN AVONTUUR VAN TAMME TIJGER -  
TAMME TIJGER BIJ DE INDIANEN’

NIVEAU
1ste – 2de – 3de leerjaar

NODIG
10 grote prenten

 
WERKWIJZE
Gebruik de 10 prenten om het verhaal voor de klas te vertellen.  

Dit kan als inleiding op de andere methodieken of als losstaande activiteit.

We stellen voor om het verhaal een eerste keer gewoon als verhaal voor te lezen, het dan nog een tweede keer 

prent per prent door te nemen en vragen te stellen aan de leerlingen met aandacht voor volgende puntjes:

	x De kinderen spelen in de tuin. Sommige mensen denken dat je enkel op het strand kan verbranden, maar ook in de 

tuin, op straat, op de speelplaats, in het park… kan je verbranden. De zon is overal.

	x De kinderen hebben een verschillende huid- en haarkleur. Iedereen kan verbranden maar je verbrandt sneller als je 

een bleke huid en rood/blond haar hebt.

	x Op elke prent schijnt de zon. Er zijn ook wolken, maar die houden de zonnestralen niet tegen. Als de zon de hele 

dag fel schijnt, is het beter om in de schaduw te blijven (zeker van 11u tot 15u).

	x Poes zit onder de boom, in de schaduw. Poes is slim.

	x De kinderen dragen een T-shirt, korte broek, rok, jurk… Geen petje of hoed. De zon schijnt hard op hun bolletje.

	x De indianen zetten hun tent beter op in de schaduw van de boom.

	x De indianen brengen strepen aan op hun gezichten met zonnecrème. Je smeert je beter volledig in  

met zonnecrème.

	x Een cowboyhoed met brede rand beschermt je gezicht, oren en hals tegen de zon.

	x De lange broeken van de cowboys beschermen hun benen tegen zonnebrand. 

	x Anna speelt al de hele tijd zonder bescherming in de zon en staat ook nu knal in de zon. Dat is gevaarlijk, je 

verbrandt en kan onwel worden. Het is beter om zon en schaduw af te wisselen en je te beschermen tegen de zon.

	x Ruben heeft dan wel een iets andere huid dan de meisjes, maar toch kan hij ook verbranden. Ook mensen met een 

donkerder huid moeten zonnecrème smeren en in de schaduw blijven. 

	x De kinderen koelen af door in de schaduw te zitten, een hoed op te zetten, in de tent te zitten en zich nat te spuiten 

met de tuinslang.

	x  Anna en Ruben hebben witte strepen in hun verbrande huid doordat de zonnecrème op die plaatsen de 

zonnestralen heeft tegengehouden.

	x Op prent 9 zijn de kinderen goed beschermd tegen de zon door: een hoedje of petje, een zonnebril, zonnecrème 

(factor 30) en de schaduw. Een fris drankje zorgt voor voldoende vocht in hun lichaam. Ook het vogeltje in de 

boom heeft een zonnebril en een drankje. Vogeltje op de grond doet een dutje onder een hoedje.

	x Op prent 10 heeft het paard zonder hoed een verbrande kop, het paard mét hoed niet.

	x Op de laatste prent zijn de kinderen nog steeds verbrand. Eens je huid verbrandt, geneest ze niet zo snel, ze blijft 

lang rood en pijnlijk. Bovendien wordt je huid een beetje meer beschadigd telkens je verbrandt. Jezelf beschermen 

tegen zonnebrand is dus het beste wat je kan doen (in de schaduw + zonnecrème).

06

02
02

0303
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STRIPVERHAAL:  
‘DE GUITENSTREKEN VAN JONAS EN AHAB -  
ZON & ZWEET’’
 
NIVEAU
4de – 5de – 6de leerjaar

NODIG
25 x stripverhaal

WERKWIJZE
Deel de strip uit en laat de leerlingen hem even lezen en bekijken.  

Dit kan als inleiding op de andere methodieken of als losstaande activiteit.

Heeft iedereen de strip gelezen, dan bespreken jullie hem met de hele klas. 

Laat de leerlingen vooral zoeken naar wat goed en slecht is in het kader van  

zonnebescherming, zoals:

	x De kinderen zouden beter de T-shirts aantrekken en zich insmeren met zonnecrème. 

	x Petjes opzetten! Nog beter is een hoed met een brede rand.

	x Een parasol beschermt, maar je moet je ook insmeren, want een parasol houdt niet alle zonnestralen tegen.

	x In de schaduw blijven (parasol, staart van de potvis) is het beste wat je kan doen.

	x Juf denkt té laat aan T-shirts en zonnecrème. Smeer je in een half uur voor je in de zon gaat.

	x De vrouw onder de parasol is roodverbrand. Dit is niet alleen pijnlijk, maar ook heel erg ongezond. Telkens je  

verbrandt, raakt je huid meer en meer beschadigd. Op den duur wordt je huid ziek, dan krijg je huidkanker.

	x De kinderen eten hun boterhammen op in de schaduw, dat is slim met de zon omgaan.

	x Alle kinderen zijn verbrand, zij kunnen hun huid best verzorgen met after sun, maar de huid is toch beschadigd. 

Beter: op voorhand insmeren, in de schaduw blijven of je huid bedekken (T-shirt, petje, hoed…).

Zon&Zweetopmaak.indd   2

15-03-2013   11:04:59

Zon&Zweetopmaak.indd   1 15-03-2013   11:04:51
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GOED OF FOUT?

NIVEAU
1ste – 2de – 3de leerjaar

NODIG
20 goed/fout plaatjes

WERKWIJZE
	x Verzamel de kinderen rond een tafel en leg de plaatjes open, door elkaar.

	x Laat de leerlingen nu één voor één of in kleine teams duo’s maken van de plaatjes: elke goede situatie heeft een 

slechte tegenpool.

	x Zijn alle duo’s verzameld, dan bekijken de kinderen de prenten en zeggen wat volgens hen goed of slecht is in 

het kader van zonnebescherming.

Enkele zaken die naar voor kunnen komen:

GOED FOUT

SITUATIE 1
Ingesmeerd met zonnecrème.

Hoed met brede rand.

Onbeschermd: geen hoed,  

geen zonnecrème.

SITUATIE 2
Uv-werende truitjes. 

Hoedje. 

Zonnebril.

Zonder bescherming tegen de zon op het 

water.

SITUATIE 3
Gezicht en lippen ingesmeerd. 

Zonnebril.

In de bergen zonder in te smeren  

en zonder zonnebril.

SITUATIE 4 Meisje gaat niet naar de zonnebank. Meisje ligt onder zonnebank. 

SITUATIE 5
Picknick in de schaduw, rond het middag-

uur.
Picknick knal in de zon op het middaguur.

SITUATIE 6 Zonnecrème factor 30. Zonnecrème factor 8.

SITUATIE 7 Voeten ingesmeerd met zonnecrème. Verbrande voeten.

SITUATIE 8 Speeltuig staat in de schaduw. Speeltuig staat in de zon.

SITUATIE 9 Zonnebril. Geen zonnebril.

SITUATIE 10 Onder parasol & koel drankje. In de zon, zonder bescherming.
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DOEN ZIJ HET GOED?

NIVEAU
4de – 5de – 6de leerjaar

NODIG
28 plaatjes ‘Doen Zij het Goed?’

WERKWIJZE
Verzamel de kinderen rond een tafel en leg de 28 plaatjes open, door elkaar. 

Laat de leerlingen nu één voor één of in kleine teams de juiste prenten bij elkaar leggen. Er zijn telkens 4 bij elkaar 

horende prenten. Bij 6 situaties zit er een volgorde in de reeks. Bij 1 situatie niet, maar er is wel een duidelijk  

verband tussen de prenten. Zijn alle reeksen verzameld en op volgorde gelegd, dan volgt een bespreekronde.  

De kinderen bekijken de prenten en zeggen wat er volgens hen gebeurt op de prenten in het kader van bescherming 

(of het gebrek daaraan) tegen de zon.

Enkele zaken die naar voor kunnen komen:

SITUATIE 1: KAMPEREN
Kamperen in de blakende zon? Dan hou je beter je T-shirt aan en zet je  

een pet en zonnebril op, of je smeert je in met zonnecrème. Anders zie je  

na een tijdje even rood als je tent.

SITUATIE 2: ZONNEBADEN
Het is dom om je niet in te smeren als je gaat zonnebaden. Een zonnecrème 

met minstens factor 30 is absoluut noodzakelijk.

SITUATIE 3: BOEK

Zonnebaden in de tuin is even gevaarlijk als zonnebaden op het strand.  

Dus ook hier geldt: insmeren met zonnecrème (factor 30) of een T-shirt 

aantrekken. 

Bovendien is een hoed met brede rand beter dan een petje.

Wél goed is dat de man een zonnebril opzet.

SITUATIE 4: SNEEUW

In de bergen schijnt de zon erg fel én de zonnestralen reflecteren op de 

sneeuw. Jezelf beschermen is dus echt nodig: zonnecrème op je gezicht,  

lipbalsem op je lippen en een goede skibril op je neus. Dan krijgt de zon 

geen kans om je te verbranden.

SITUATIE 5:  
SPELLETJE STRAND

Spelletjes spelen op het strand is erg leuk, maar bescherm jezelf met zonne-

crème factor 30, een zonnebril en een hoedje. Nog beter zou zijn om het kind 

uit te graven en in de schaduw van een parasol te laten zitten.

SITUATIE 6: HUIDTYPES

Merk op dat het meisje met de bleke huid, sproeten en het rode haar 

eerst en hevigst verbrandt. Het meisje met donkere huid en donker haar 

verbrandt ook, maar minder hevig en minder snel. Het Aziatisch jongetje 

verbrandt minst. Toch moeten ook mensen met een gekleurde huid zich 

beschermen tegen de zon, want ook zij kunnen huidkanker krijgen.

SITUATIE 7: GEROOSTERD

Hier geen verhaaltje, maar een vergelijking: onder de zonnebank gaan,  

is – bij wijze van spreken – hetzelfde als je toast verbranden of je vlees  

roosteren. Ook onder de zonnebank krijgt je huid uv-stralen te slikken en 

raakt zij beschadigd. Zonnebanken zijn daarom te mijden.
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BORDSPEL ZONNESLAG

NIVEAU
Alle leerjaren

Differentiatie tussen lagere en hogere jaren door extra spelkaarten.

NODIG
• 1 speldoek 

• 6 pionnen 

• 1 dobbelsteen

• 40 zonnekaarten (waarvan 10 voor 4de - 5de - 6de leerjaar aangegeven met )

• 35 schaduwkaarten (waarvan 5 voor 4de - 5de - 6de leerjaar aangegeven met )

• 15 smeerkaarten (waarvan 3 voor 4de - 5de - 6de leerjaar aangegeven met )

• 35 ‘slim in de zon’-kaarten

• 35 verbrandkaarten

• 20 sunblockkaarten 

• Attributen: zonnepetten, zonnebrillen, zonnehoedjes, T-shirts, zonnekleppen

• Kazoo 

• Keukenwekker

• Pen en papier, (lege) tube zonnecrème of een lijmstift of een beker… (niet in koelbox)

• Download het bestand ‘Zonneslag.pdf’ op www.kanker.be/zonneslimmeschool. Geef elk team een print.  

Je hebt de bladen nodig voor de Smeeropdrachten. 

UITGANGSPUNT
Dit bordspel speel je met de hele klas. Het maakt kinderen bewust van de noodzaak om zich tegen de zon  

te beschermen. Ze steken hierover een heleboel weetjes en tips op. 

Tijdens het spel krijgen de leerlingen vragen en stellingen voorgeschoteld. Zij kunnen onmogelijk alle antwoorden 

weten, benadruk daarom dat naar het antwoord raden oké is. Door goed naar de antwoorden te luisteren, verrijken  

de kinderen hun kennis. Om dit leerproces efficiënt te laten verlopen, werd bij elk antwoord een korte toelichting  

opgenomen, geef die zeker door aan de kinderen. 

SPELDOEL
Doel van het spel is om op het einde van het spel zo veel mogelijk ‘slim in de zon’-kaarten over te houden, dat wil 

zeggen dat je zo weinig mogelijk verbrandkaarten moet hebben.

SPEELWIJZE EN SPELUITLEG
	x  Leg het speldoek open. 

	x  Schud de zonnekaarten, schaduwkaarten en smeerkaarten en leg ze op het speldoek. Neem de basiskaarten 

voor het eerste, tweede en derde leerjaar.

	x Doe er de extra kaarten bij voor vier, vijf en zes.  

	x  Leg de verbrandkaarten, ‘slim in de zon’-kaarten en sunblockkaarten bij de spelleider.

	x  Verdeel de groep in (maximum) 6 teams. 

	x  Elk team kiest een pion.

	x  De pionnen worden op het startvak geplaatst.

	x  Elk team dobbelt, wie de hoogste ogen gooit, mag beginnen.

	x  De keukenwekker wordt ingesteld op 60 minuten en het spel begint.

	x  Er wordt om de beurt gedobbeld. 

	x  Er wordt gespeeld met de wijzers van de klok mee.

	x  De pion mag zoveel vakjes vooruit, naar links, naar rechts als er ogen gegooid zijn. De pion mag niet diagonaal 

verplaatst worden. Hij mag ook niet heen-en-weer springen in dezelfde beurt.

	x  De pion komt op een zonne-, schaduw- of smeervakje, bij elk soort vakje hoort een kaartsoort. 

Opgelet: een zonne- of schaduwkaart wordt altijd voorgelezen door een ander team of – bij beginnende lezers – 

door de spelleider, want de antwoorden staan op de kaarten. 

http://www.kanker.be/zonneslimmeschool
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WIE WINT?
Wanneer de speltijd is verstreken, telt elk team het aantal ‘slim in de zon’-kaartjes dat het verzamelde.  

Daar worden de verbrandkaarten afgetrokken (sunblockkaarten kunnen nog dienen om verbrandkaarten weg  

te werken). Het aantal ‘slim in de zon’-kaartjes dat het team hierna overhoudt, telt als eindscore. Het team met  

de meeste ‘slim in de zon’-kaartjes wint!

JUISTE ANTWOORDEN
Op de meeste spelkaarten staat het juiste antwoord met toelichting.  

Van onderstaande kaarten vind je de oplossing hier:

	x Smeer 3: Voor kinderen wordt zonnecrème met factor 30 of meer aangeraden. Die beschermt een kinderhuid 

erg goed. Een zonnecrème met een factor lager dan 30 beschermt ook, maar dan moet je regelmatiger en meer 

smeren.

	x Smeer 4: Silke en Ruben moeten zonnecrème smeren op alle onbedekte huid.

	x Smeer 5: 

	x Deze gebieden voeren de top 10 aan van het meeste aantal zonne-uren: USA: Redding (Californië), Las Vegas 

(Nevada), Phoenix (Arizona), Tucson (Texas) – Egypte – Zuid-Afrika – Soedan – Algerije – Tsjaad.

	x Maar ook héél veel zon in: zuiden van Frankrijk – Australië – Namibië – Portugal – Spanje – Madagaskar –  

Mozambique – Botswana – Afghanistan – Kazachstan – Israël – Aruba – Cyprus – Griekenland – Chili –  

Canarische Eilanden – Corsica – Sardinië – Italië – Kroatië – Turkije - …

zonnevak

= een vraag

= een waar of niet waar stelling

= een opdracht

schaduwvak

smeervak

Goed antwoord:  

het team wint een

‘slim in de zon’-kaart. 

Goed antwoord: 
het team wint een 

‘slim in de zon’-kaart.

Fout antwoord:  
het team krijgt een 

verbrandkaart.

Fout antwoord: er gebeurt niks.  

Je kan immers niet verbranden in de schaduw.

Alle teams voeren de opdracht uit. 

Het team verdient een sunblockkaart.

Deze kaart kan worden gebruikt als het team in de 

toekomst een verbrandkaart krijgt. De sunblockkaart 

wordt dan voorgelegd en de verbrandkaart vervalt.
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 type 3 type 6  type 1  type 2  type 4  type 5

	x Smeer 8: als je de stippen in de juiste volgorde verbindt, krijg je een parasol.

	x Smeer 9: mogelijke antwoorden: boom, toren, gebouw, luifel, parasol, afdak…

	x Smeer 11: 

	x Smeer 12: juiste antwoorden zijn, bijvoorbeeld: zonneschijn, zonnebrand, zonnevlek, zonnevlam, zondag, zondigen…

	x Smeer 13: mogelijkheden: band, rand, bon, rond, ronde, zon, zond, zonde, zonden, zand, zone, bond, bron, zoen, 

boen, node, brand, dan, boer, bar, bonnen, bonen, ben, zen…

	x Smeer 14: Zo rood als een tomaat.

	x Smeer 15: Smelten als sneeuw voor de zon.

UV-INDEXSCHIJF

NIVEAU
Alle leerjaren

NODIG
• Uv-index (schijf in de koelbox)

• Voor alle leerlingen een print van de pdf ‘Uv-index’ te downloaden  

op www.kanker.be/zonneslimmeschool

• Krant van de dag of computer met internet

• Splitpennen (niet in koelbox)

WERKWIJZE
De grote uv-indexschijf in kleur wordt opgehangen in de klas. 

Laat elke dag een leerling de uv-index opzoeken in de krant, op internet (website van het KMI: www.kmi.be en 

zoeken onder het hoofdstuk ‘weer’) of op een nieuwssite, bijvoorbeeld http://nieuws.vtm.be/het-weer. De leerling 

stelt de uv-index dan in op de schijf. Bekijk ook welke maatregelen jullie moeten nemen (insmeren, in de schaduw 

blijven…).

Je vindt veel informatie over uv-straling op de website www.meteoservices.be. Klik op ‘weernieuws’ en zoek dan op 

‘uv-index’. 

Zo maken de leerlingen hun eigen uv-index voor thuis:

1. Knip de schijven uit.

2. Maak een gat in de witte neusstip.

3. Splitpen erdoor en klaar! 

Tip voor de leerlingen: hou ook thuis de uv-index bij, dan weten jij en je gezinsleden wat je moet doen om je te 

beschermen tegen de zon. Merk op dat de uv-index in ons land tot 8 gaat. In het buitenland, zuiderse en tropische 

landen, gaat hij veel hoger (zelfs tot 16). Het loont de moeite om ook op reis de uv-index in het oog te houden.

http://www.kanker.be/zonneslimmeschool
http://www.kmi.be
http://nieuws.vtm.be/het-weer
http://www.meteoservices.be
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ZONNEPASPOORTEN

NIVEAU
Alle leerjaren

NODIG
• Voor alle leerlingen een print van de twee pagina’s ‘zonnepaspoorten’ te downloaden  

op www.kanker.be/zonneslimmeschool

WERKWIJZE
Deel de prints uit en laat de leerlingen hun huidpaspoort maken:

	x Zij kruisen de eigenschappen aan die bij hen passen.

	x Het paspoort waarop zij de meeste eigenschappen hebben aangekruist, knippen zij uit.

	x Zij tekenen of kleven (foto) er nog een zelfportret bij.

Eventueel kunnen de paspoorten gelamineerd worden. De leerlingen houden ze bij en zien zo geregeld wat zij  

moeten doen om zich tegen de zon te beschermen.

SMEERHOEK

Creëer een ‘smeerhoek’ in de klas. Plaats er een bus zonnecrème en je hebt een prima geheugensteuntje voor het 

insmeren. Dit gebeurt best vanaf uv-index 30 als de kinderen buiten spelen of sporten.

Nog inhoudelijke vragen? Neem contact op met kankerinfo: 

http://www.kanker.be/zonneslimmeschool
http://www.kanker.be/info
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COLOFON

Deze educatieve koelbox maakt deel uit van  

het project ‘slimmer in de zon’ van Stichting tegen Kanker.  

Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel

T. 02 733 68 68 | F. 02 734 92 50

www.kanker.be                  

Projectcoördinatie, concept, redactie, illustraties en vormgeving:
ImpressantPlus Productiehuis | www.impressantplus.eu  

http://www.stichtingtegenkanker.be
http://www.impressantplus.eu

