
Een lespakket over teken

Informatie voor leerkrachten, ouders en
andere betrokkenen bij het basisonderwijs 

Gratis?
Ja, het lenen van een Tekendoos - voor 2, 4 of 6 weken - is gratis. Het enige dat we 
vragen is een vergoeding van de verzendkosten, zoals wij die ook van PostNL krijgen 
doorberekend. Materialen die zoekraken of kapot terugkomen, worden achteraf 
tegen kostprijs gefactureerd. 

Hoe regel ik het lenen van een Tekendoos of een gastles? 
Dat gaat heel simpel via de website van infoTeek: www.infoteek.nl/tekendoos/
voor-scholen/aanmelden-reserveren/.
Je vult alle gevraagde informatie in en betaalt per doos alleen de verzendkosten. 
Pas nadat dit bedrag is betaald, is je reservering definitief. Je krijgt dan van ons 
een bevestging. Je kunt weken, zelfs maanden van tevoren reserveren. En dat is 
geen overbodige luxe, want het aantal beschikbare Tekendozen is (nog) beperkt. 
Mochten er in een bepaalde periode geen Tekendozen meer beschikbaar zijn, 
dan kun je je op een wachtlijst laten plaatsen.
Het is meestal ook mogelijk om een gastles aan te vragen. Eén van onze 
vrijwilligers komt dan met een Tekendoos naar de school voor een les van 1 
of 2 uur. We rekenen hiervoor € 50,- (ongeacht de lengte van de les). Geld dat 
overigens rechtstreeks ten goede komt aan de stichting. Daarnaast rekenen we 
reiskosten à 21 cent per km. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan even 
via de mail contact op: manager@infoteek.nl. Dit gaat helaas (nog) niet middels 
dit reserveringsformulier.

Een spreekbeurt of werkstuk maken
Op infoteek.nl kunnen kinderen ook alle benodigdheden vinden voor het maken 
van een spreekbeurt of werkstuk over teken: plaatjes, teksten en voorbeeldjes van 
presentaties. Zie hiervoor www.infoteek.nl/spreekbeurt-werkstuk/.

Hoe wordt het Tekendoos-project gefinancierd?
Het mag duidelijk zijn dat deze vorm van voorlichting geld kost. Veel geld. Dit geld 
komt van donaties en van sponsoren. Stichting Tekenbeetziekten is namelijk een 
ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie. Daarom vragen we je vriendelijk ons 
te helpen om het aantal kinderen met een tekenbeetziekte te verkleinen. Je kunt 
doneren via www.infoteek.nl/doneer/. Voor slechts € 2,- help je ons al om één kind 
goed voor te lichten.

Wil je sponsor of vrijwilliger worden? Stuur dan een mailtje aan 
info@tekenbeetziekten.nl.
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Waarom?

Van de geschatte 1,5 miljoen tekenbeten per jaar, komen er zo’n 375.000 bij kinderen 
jonger dan 18 jaar terecht! Gelukkig leiden lang niet alle tekenbeten tot de ziekte 
van Lyme of een andere tekenbeetziekte. Met goede voorlichting over het goed 
omgaan met een opgelopen tekenbeet én het leren hoe je tekenbeten het beste kunt 
voorkómen, kan kinderen veel leed bespaard blijven.

Op dit moment lopen vele duizenden kinderen per jaar de ziekte van Lyme (en/of 
een andere tekenbeetziekte) op. Indien de ziekte tijdig wordt ontdekt kan deze met 
antibiotica meestal goed behandeld worden. Maar indien niet tijdig en adequaat 
behandeld, wordt de ziekte heel moeilijk of niet goed meer te behandelen. Elk jaar 
weer krijgen vele honderden kinderen te maken met een chronische vorm van de 
ziekte van Lyme, ernstige invaliderende gevolgen die hiermee gepaard gaan en 
verpeste jeugdjaren. Dit aantal MOET naar beneden!

Hoe?

De Tekendoos bevat allerlei materialen om kinderen op de basisschool (van ca. 
8 - 12 jaar) op een speelse manier te informeren. De Tekendoos wordt gratis 
uitgeleend aan scholen. Hiermee kan een leerkracht (of ouder) een speciaal voor 
kinderen gemaakte les geven. Bij de Tekendoos komt een powerpoint-presentatie 
met filmpjes en een toelichting voor de leerkracht, om het verhaal - ook zonder 
kennis van de materie - gemakkelijk en goed over te kunnen brengen.

Verder bevat de Tekendoos echte, uiteraard dode 
en geconserveerde, teken in diverse levensstadia. 
Met de bijgeleverde loepjes kunnen kinderen 
van dichtbij bekijken hoe piepklein dit beestje in 
werkelijkheid is en hoe het eruit ziet. Daarnaast 
worden veel verschillende tekenverwijderaars 
meegeleverd, waarmee kinderen zelf knopspelden 
(die dienst doen als nep-teek) uit kussentjes kunnen 
halen om zo te oefenen om een teek op de juiste 
manier te verwijderen.

En tenslotte is er veel aandacht voor de Tekencheck. 
In een animatiefilmpje van 2 minuten laten we zien 
hoe dat moet.

Een lespakket voor basisscholen over teken Ook informatie voor de ouders

Bij het reserveren van een Tekendoos vragen we scholen aan hoeveel kinderen de 
“tekenles” wordt gegeven. Bij de Tekendoos zit dan voldoende informatiemateriaal, 
dat aan de kinderen mee naar huis kan worden gegeven. Het is niet alleen een brief, 
maar ook een dubbelzijdige poster, waarop beknopt de inhoud van de les staat 
weergegeven. 

Deze poster is overigens ook te bestellen in onze webshop of te 
downloaden op de infoTeek-site. Gebruik hiervoor de QR-code.
 
Op Kamp

Onze Tekendoos leent zich uitstekend als voorbereiding op of 
gebruik tijdens een uitstapje, kamp of evenement van meerdere 
dagen met schoolkinderen.
We hebben hiervoor een speciale brochure gemaakt, waarin o.a. veel aandacht wordt 
besteed aan het op een professionele manier helpen van kinderen bij de Tekencheck. 
Een voorbeeld van deze brochure gaat in iedere Tekendoos en kan ook op de 
infoTeek-site gedownload worden. (Zie bovenstaande QR-code.)
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Een volwassen vrouwtje kan wel 
10 keer zo groot worden als ze heeft gegeten

√ in hoog (ongemaaid) gras 
√ in bosjes en struiken
√ tussen bladeren op de grond 

Teken vallen niet uit bomen!
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√ draag hoed of pet

√ dichte schoenen

√ broek in sokken

√ lichte, huidbedekkende kleding

√ gebruik tekenafweerspray 

Over teken en
tekenbeetziekten

Oppassen voor teken!

Meer info? www.infoteek.nl
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