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Familie Peys
TAAK 1
ZELFREDZAAMHEID IN GEZINNEN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een tijdlijn met voorbeelden van zelfredzaamheid van baby tot volwassene.

In deze taak leer je:
1. je eigen zelfredzaamheid vergroten
2. hoe je zelfredzaamheid stimuleert.

Opdracht 2 Een tijdlijn over zelfredzaamheid maken
Van baby tot volwassene neemt de zelfredzaamheid toe.
a. Zoek op internet informatie over zelfredzaamheid.
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b. Wat betekent zelfredzaamheid?

c. Geef voorelke leeftijdsfaseeenvoorbeeldvanzelfredzaamheid inkolom2vande tabel. Zet inkolom
3 een voorbeeld van wat de persoon nog niet zelf kan of niet meer kan.

3. Wat kan de persoon niet?2. Zelfredzaamheid1. Leeftijdsfase

iets pakken, de borst zoeken en
drinken

Baby

Peuter

Schoolkind

Puber

Volwassene met een
gebroken been

Dementerende
oudere

d. Maak een tijdlijn van baby tot volwassene. Gebruik de informatie uit de tabel en:
• gebruik plaatjes.
• geef op de tijdlijn voorbeelden van zelfredzaamheid in elke leeftijdsfase.
• bewaar jouw tijdlijn.
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e. Beoordeel je werk. Vul de tabel in. Vraag je klasgenoot om tops en tips.

Ik heb:

een tijdlijn gemaakt voor elke leeftijdsfase

bij elke leeftijdsfase een duidelijk voorbeeld gegeven

geschikte plaatjes gezocht en op de tijdlijn gezet

gezorgd dat mijn tijdlijn er netjes uitziet

mijn tijdlijn bewaard.

Tops:

Tips:

Beoordeling docent:

Opdracht 3 Ben jij zelfredzaam?
a. Bekijk de foto's.

Foto 2.Foto 1.

b. Opwelke foto stimuleren de ouders zelfredzaamheid van de kinderen? Leg uit waar je dat aan ziet.

c. Stimuleren jouw ouders dat jij zelfredzaam bent? Leg je antwoord uit met voorbeelden.
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d. In welke werkzaamheden ben jij zelfredzaam?
Aankleden
Eten koken
Boodschappen doen
Kleren kopen
Kleren in de wasmand doen
Sporttas in- en uitpakken
De was doen
Strijken
Kamer opruimen
Fietsband plakken
Huisdieren verzorgen
Lunchpakket maken
Schoenen poetsen of schoonmaken
Genoeg verdienen voor kleren en uitgaan

e. Zet 'Ja' achter de taken waarin je dit jaar zelfredzaamwilt worden.
f. Werk in tweetallen. Bedenk twee voordelen van zelfredzaam zijn.

g. Zijn er ook nadelen van zelfredzaam zijn? Ja / Nee
Zo ja, welke?

Opdracht 4 Zelfredzaamheid in de zorg
Soms hebbenmensen hulp nodig, omdat zij niet op alle gebieden zelfredzaam zijn.
Bekijk Film Zorgvragers helpenmet eten en drinken

a. Waarom heeft de zorgvrager in de film hulp nodig?

b. Waarmee helpt de zorgverlener deze zorgvrager?

8

Familie Peys



c. Wat vraagt de zorgverlener omde zelfredzaamheid vanmevrouw te stimuleren? Enwaarom vraagt
ze dat?

d. Dezorgverlener enhaar collegadie inde filmookaanhetwoord is, tonenopverschillendemanieren
inlevingsvermogen en respect voor de zorgvrager. Noem drie voorbeelden.

1.

2.

3.

e. Zorgvragers kunnen vaak goed aangevenwat ze zelf nog kunnen. Als ze dat niet zelf aangeven, hoe
kom je er dan achter?
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f. Als helpende stimuleer je zorgvragers om zelfredzaam te zijn.

Past dit bij jou? Ja / Nee
Heb je geduld? Ja / Nee
Vind je het leuk om anderen te helpen of iets te leren? Ja / Nee
Leg je antwoord uit.

TAAK 2
SCHOONMAAKMIDDELEN EN -MATERIALEN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. vergelijk je schoonmaakmiddelen thuis en op school
2. vergelijk je schoonmaakspullen thuis en op school.

In deze taak leer je:
1. schoonmaakmaterialen en -middelen veilig opruimen
2. schoonmaakmiddelen en -materialen gebruiken.

Opdracht 2 Gezinszorg bij de familie Peys
Lees de tekst en bekijk de afbeeldingen.

Je gaat met Maartje, helpende bij de
afdeling Gezinszorg van Thuiszorg
Klaverblad,naarde familiePeys.Maartje
ondersteunt het gezin bij de
huishoudelijke taken.Dat isnodigomdat
mevrouw Peys in het ziekenhuis ligt en
meneer Peys een drukke baan heeft.
Maartje komt twee halve dagen. Zij
stimuleert de zelfredzaamheid van
Leanne van 15 en Daan van 11 jaar.

a. Welk beroep heeft Maartje?
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b. Welke twee taken heeft Maartje?

1.

2.

Opdracht 3 Schoonmaakmiddelen vergelijken

Maartje komt als helpende bij veel verschillende
gezinnen en vindt het soms lastig om een
schoonmaakmiddel te kiezen. Ieder gezin heeft
andere apparaten, schoonmaakmiddelen en
-materialen.

Gebruik Tekstbron 42 Schoonmaakmiddelen.

a. Kijk naar het voorbeeld in de tabel.
• Zet in kolom 1 van de tabel de vier groepen schoonmaakmiddelen.
• Geef in kolom 2 bij elke groep een voorbeeld.
• Leg in kolom 3 uit waar je het middel voor gebruikt. Er staat al een voorbeeld.

3. Waar gebruik je het voor?2. Voorbeeld1. Soort schoonmaakmiddel

de afwas doenDreft afwasmiddelReinigingsmiddel
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