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in de kl as
rtgezet onderwijs

Lesbrief voor docenten in het voo

Inleiding

Lesopbouw

Deze lesbrief maakt deel uit van het ‘JMZ Zuid lespakket’.
Lees voor de nodige achtergrondinformatie ook de
overige 2 delen van het pakket:

De les ‘Jonge mantelzorgers in de klas’ bestaat uit
een introductie van het onderwerp, het inleven in de
positie van een ‘jonge mantelzorger’ en het activeren
van onderlinge betrokkenheid. De werkvormen dienen
als inspiratie en kunnen naar eigen inzicht aangepast
worden.

•	
Infosheet voor jongeren: ‘Dan ben je jonge
mantelzorger’
•	Infosheet voor docent ‘Jonge mantelzorgers
verdienen aandacht’

Jonge mantelzorgers
Wat hebben zij nodig om gezond op te groeien?
Erkenning, aandacht en begrip zijn sleutelwoorden.
Als docent kun je hieraan een belangrijke bijdrage
leveren. Je kunt het onderwerp bijvoorbeeld
bespreekbaar maken in de klas. Zodat jonge
mantelzorgers ervaren dat ze niet de enige zijn, dat bij
medeleerlingen begrip groeit voor de situatie van de
jonge mantelzorger en dat zij leren wat zij voor elkaar
kunnen betekenen. Deze lesbrief geeft handvatten
om met het onderwerp in de les aan de slag te gaan.

Aandachtspunten

Benodigde tijd
De les duurt in principe 45 minuten. Dan is werkvorm
3 een huiswerkopdracht. Plan je een blokuur voor
het thema? Dan kan in de klas gestart worden met de
uitvoering van deze opdracht.

Leeftijd
De ervaring leert dat de les het meest tot zijn recht komt
in de bovenbouw. Om jezelf als jonge mantelzorger
te herkennen of te kunnen voorstellen hoe een jonge
mantelzorger zich kan voelen, is een bepaalde mate van
zelfreflectie nodig.

Voorbereiding

Zorg voor een veilige omgeving door de les aan
te bieden in een klas waar leerlingen elkaar beter
kennen en vaker over persoonlijke onderwerpen
wordt gesproken, zoals de mentorles.
Breng leerlingen met zorgtaken die je kent,
op de hoogte van de les. Hierdoor worden ze
niet overvallen en kunnen ze vooraf bedenken
wat ze willen delen.
Maak afspraken met de groep zoals: je bepaalt
zelf wat je wilt delen, je luistert naar elkaar en
gaat met respect met elkaar om.

•	
Werkvorm 1: Print het werkblad in kleur uit | knip de
kaartjes uit | bereid een mindmap voor op het digibord
met daarin de 5 categorieën van het werkblad.
• Werkvorm 2: Zet het filmfragment klaar om
af te spelen
•	
Werkvorm 3: Zorg dat opdracht te lezen is op
het digibord
•	
Werkvorm 4: Print per leerling een infosheet
‘Dan ben je jonge mantelzorger’

Hou het gesprek algemeen. Jonge mantelzorgers
delen alleen hun persoonlijke verhaal als zij dit zelf
willen.
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Wat is een jonge mantelzorger?
De leerlingen zijn geactiveerd en kennen het
onderwerp van de les. Ze hebben een breed begrip
van wie een jonge mantelzorger is.

Werkvorm 1:
Wie ben ik?
In groepjes
en klassikaal

20 minuten

Werkblad /
Mindmap op digibord

Het begrip ‘jonge mantelzorger’ is zeer breed. De
individuele verhalen kunnen daardoor zeer uiteenlopend
zijn. Iedere situatie en beleving van de situatie kan
verschillend zijn. Om het begrip inzichtelijk en concreet
te maken is gekozen voor het werken met een mindmap.
De mindmap geeft het leven van verschillende jonge
mantelzorgers weer; voor wie ze zorgen en welke
aandoening deze persoon heeft, welke taken ze thuis
oppakken, de positieve kanten van ‘jong zijn en zorgen
voor iemand’, normale zaken die lastig zijn voor een
jonge mantelzorger en signalen van overbelasting. Deze
5 categorieën zijn te vinden op het Werkblad onder de
volgende titels: ‘Familielid dat ziek is’ (1), ‘Manier van
zorgen of helpen’ (2), ‘Dingen die waardevol zijn’ (3),
‘Normale dingen die lastig kunnen zijn’ (4) en ‘Niet lekker
in je vel zitten’ (5).
Instructie
1. Print het werkblad in kleur uit.
2.	Knip de kaartjes uit. En geef de leerlingen ieder 1
kaartje bij binnenkomst. Zorg ervoor dat per categorie
ongeveer evenveel kaartjes worden uitgedeeld.
3.	Op het digibord staat de mindmap met in het midden
een leeg veld. De categorieën zijn zichtbaar in de 5
velden eromheen.
4.	Deel de klas op in groepjes van 4 of 5 leerlingen. Per
groepje bespreken de leerlingen de inhoud van hun
kaartje en onder welke van de 5 categorieën hun
kaartje past.
5.	Bespreek klassikaal de resultaten per groepje.
6.	Slotvraag: Wie weet wat het hoofdbegrip is?

Werkvorm 2:
Maak kennis 15 minuten
met Jibbe, Faye
en Tycho
Klassikaal

Digibord

Instructie
In de video vertellen 3 jonge mantelzorgers over hun
leven. De leerlingen die nog willen reageren, krijgen
hiervoor kort de ruimte. Hierna wordt nogmaals
het hoofdbegrip herhaald en wordt afgesloten met
de onderstaande definitie van het begrip ‘Jonge
mantelzorger’.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25
jaar die opgroeien met een familielid die langdurig ziek
is, een fysieke of verstandelijke beperking of verslaving
heeft. Een jonge mantelzorger helpt vaker mee in het
huis of bij de verzorging van de ouder, broer of zus.
Soms maak je je als jonge mantelzorger veel zorgen
of krijg je zelf zorg te kort. 1 op de 5 jongeren is een
jonge mantelzorger.

Tycho

Variatietip: De werkvorm kan ook fysiek vorm
krijgen door de leerlingen in groepjes te laten gaan
staan per deelonderwerp.

Faye
Jibbe
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Wat kan een jonge mantelzorger helpen?
De leerlingen denken na over hoe het is om jonge
mantelzorgers te zijn, weten wat zij voor elkaar kunnen
betekenen en weten dat de mentor/leerkracht er voor hen is.

Werkvorm 3: Uitleg 5 min
Wat kan ik doen?
Individueel

Digibord

Instructie opdracht voor thuis of in de klas (blokuur)
Stel je voor dat Jibbe, Tycho of Faye een goede vriend(in)
van jou is. Je merkt dat het niet lekker met hem of haar
gaat. In vertrouwen vertellen zij wat er aan de hand is.

Tycho
Tycho kan met
vrienden mee op
vakantie, maar hij
laat zijn moeder
niet graag alleen.

Kies 1 van onderstaande situaties uit. Wat zou jij doen of
zeggen als vriend(in)? Dit antwoord mag je op je eigen
manier verwerken. Je kunt denken aan een brief die aan
Faye schrijft, een app gesprek met Tycho of een selfie/
fotocollage waarmee je Jibbe steunt of leef je uit in een
stripverhaal. Verwerk de onderstaande 2 vragen in jouw
‘antwoord’:

Faye
Faye kan haar
aandacht er niet bij
houden op school.
Ze moet steeds
denken aan thuis.

•	Hoe kun je jouw vriend of vriendin steunen of
helpen?
• Welk advies zou je jouw vriend of vriendin
geven?

Jibbe
Jibbe’s vader voelde
zich die ochtend
weer heel ziek. Jibbe
maakt zich zorgen
dat het nooit beter
zal worden.

Werkvorm 4:
Zorgen delen
Klassikaal

Infosheet voor
jongeren

5 minuten

Instructie
Deel aan het eind van de les de infosheet ‘Dan ben je
jonge mantelzorger’ uit. Geef aan dat je er bent voor
leerlingen die zorgen hebben of zich zorgen maken over
een medeleerling. Benadruk dat het goed is om deze
zorgen te delen.

Afsluiting
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Familielid dat ziek is

Manier van zorgen of helpen

Mijn moeder heeft
Multiple Sclerose

Mijn broer heeft
epilepsie

Mijn vader heeft
diabetes

Mijn zus heeft
leukemie

Mijn moeder heeft
een drankprobleem

ief
Mijn vader is depress

Mijn broer heeft het
Down Syndroom

Mijn zus heeft ADHD

Ik help in huis
met koken en poetse
n

r
Ik troost mijn moede
als ze verdrietig is

t
Ik help mijn vader me
aankleden en eten

Ik hou me rustig als
mijn broer boos is

Ik ga mee naar afspra
ken
in het ziekenhuis

Ik blijf thuis zodat
mijn zus niet alleen is

Ik geef mijn moeder
haar medicijnen

Ik zorg ervoor dat de
sfeer gezellig blijft
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Dingen die waardevol zijn

Normale’ zaken die lastig kunnen zijn

Niet lekker in je vel zitten

Ik heb een hechte
band met mijn familie

Ik doe graag iets om
anderen te helpen

Ik weet wat echt
ven
belangrijk is in het le

Ik kan goed dingen
regelen of oplossen

Op vakantie gaan

Uit eten gaan

Vrienden mee naar
huis nemen

Leuke dingen doen
buiten de deur

Thuis huiswerk make

n

Op tijd komen
op school

Ik kan niet goed in
slaap komen

Ik kan me moeilijk
concentreren

Ik voel me anders
dan anderen

Ik heb vaker last van
hoofd- of buikpijn

Ik kan opeens heel
boos of bang worden

Ik maak me zorgen
over de toekomst
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