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LEVENSLOOP@SCHOOL
MAAK ALS SCHOOL HET VERSCHIL 
IN DE STRIJD TEGEN KANKER!

Tineke Demol

Levensloop is een initiatief  van Stichting tegen Kanker en wordt 
georganiseerd door een lokaal comité van vrijwilligers. Het is een 
wandel- en loopestafette van 24u die draait rond solidariteit en 
fondsenwerving in de strijd tegen kanker. Mensen die nog vechten 
tegen kanker of  de ziekte overwonnen hebben worden in de  
bloemetjes gezet en wie aan kanker overleden is wordt herdacht.  
Via Levensloop@school kunnen ook scholen dit initiatief  organiseren  
en zo gaan ook zij de strijd tegen kanker aan. 

Levensloop@school is een kleine  
Levensloop op school waar ook leer-
lingen het verschil kunnen maken in 
de strijd tegen kanker. Je kan er een 
organiseren op maat van jouw school. 
Wanneer je een Levensloop@school wil 
organiseren, hoef  je enkel rekening te 
houden met de volgende vier elementen:
- Fysieke activiteit: tijdens het evene-

ment op school moeten de leerlingen 
bewegen. Dit kan door een loop te 
organiseren, maar ook andere fysie-
ke activiteiten zijn mogelijk. Dat kan 
je als school zelf  kiezen.

- Burgerschap: naast geld inzamelen, 
kan je de leerlingen ook vrijwilligers-
werk laten doen door ze bijvoorbeeld 
te laten helpen op een Levensloop 

die in een nabijgelegen stad of  ge-
meente wordt georganiseerd.

- Geld inzamelen: je doet als school 
een actie om geld in te zamelen 
ten voordele van Stichting tegen 
Kanker, die het geld gebruikt voor 
wetenschappelijk kankeronderzoek, 
preventie en initiatieven om patiën-
ten en hun naasten te ondersteunen.

- Gezonde keuzes: het is belangrijk 
dat leerlingen gestimuleerd worden 
in het maken van gezonde keuzes. 
Dat kan je op school doen via lessen 
die in de klas of  vakoverschrijdend 
gegeven worden. Daarnaast zijn ook 
kleine aanpassingen in de schoolom-
geving een belangrijk duwtje in de 
goede richting.
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Zij deden het al! 

Iban Bogaert,
leerling
Sint-Bernarduscollege
Nieuwpoort
“Ik help in Koksijde mee om 
Levensloop te organiseren en 
daar zetten we ons 24u in voor de 
strijd tegen kanker. 
4 jaar geleden zijn we bij de 
directeur gaan aankloppen met 
de vraag of we dit ook niet op 
school konden doen. Een paar 
weken later stond het vast: we 
gingen een mini-levensloop doen. 
Op voorhand vergaderden we om 
alles te plannen, stippelden we 
het parcours uit, verzamelden 
we sponsorkaarten en maakten 
we leerlingen warm voor Levens-
loop@school. De leerlingen pro-
beerden zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor Stichting tegen 
Kanker. We kregen ook in de klas 
een uurtje les over kanker. Het 
ging onder meer over hoe je er-
over kan praten en hoe je mensen 
erover kan aanspreken.”

EEN LEVENSLOOP@SCHOOL 
ORGANISEREN OP JOUW SCHOOL? 



Overtuigd?
Zin om ook een Levensloop@school te organiseren? Schrijf  je dan in op onze website www.levensloop.be/school om 
toegang te krijgen tot de online toolbox met allerlei praktische tips en inspiratiemateriaal. 
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Jeroen Hillewaere,
directeur vrije
basisschool Stella
Maris Nieuwpoort
“Wij doen er als lagere school 
graag aan mee. We zijn een heel 
grote school met veel kinderen. 
Het eerste jaar organiseerden we 
een actie na schooltijd. Dit jaar 
was het de eerste keer tijdens de 
schooltijd en we zien dat we dan 
een veel grotere groep kunnen 
bereiken. We hebben meer geld 
kunnen inzamelen voor de strijd 
tegen kanker. We steunen met 
veel plezier Stichting tegen Kan-
ker, in naam van de 400 kinderen 
van de lagere school.”

Rik Vermeersch,
directeur
Sint-Bernarduscollege 
Nieuwpoort
“Een heel aantal leerlingen 
hebben me aangesproken om te 
zeggen dat hun ouders dit een 
fantastische actie vinden. Elk 
gezin wordt jammer genoeg met 
deze ziekte geconfronteerd. Men-
sen willen graag steunen omdat 
ze de zin ervan inzien.”
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