
T A N J A  V A N  R O O S M A L E N



Tim zit in groep 4. Hij gaat graag naar school. Gym-
nastiek en rekenen op de computer, dat doet hij het 
liefste. En na school lekker voetballen op het plein met 
zijn vrienden. Pas geleden is er bij Tim kanker ontdekt. 
Alles wat gewoon was, is dat ineens niet meer. Maar hij 
wil zo graag dat alles weer gewoon is. Hij wil weer naar 
school, ook al moet hij vaak naar het ziekenhuis. Kan 
dat wel?

Marieke zit de tweede klas van het VMBO. Ze heeft leu-
kemie. Ze heeft dit schooljaar veel lessen gemist. Haar 
ouders vinden dat ze beter kan blijven zitten, zodat 
ze volgend jaar niet op haar tenen hoeft te lopen op 
school. Maar Marieke zet alles op alles, ze wil gewoon 
met haar eigen klas over gaan. Is dat wel verstandig? 

Op zijn kop
Als een kind kanker krijgt, staat het leven van iedereen 
in de omgeving op zijn kop. Juist dan blijft de school 
zo belangrijk. Te midden van de verwarring geeft de 
school houvast en structuur. De eisen die de school 
aan de leerling stelt, vergroten zijn zelfvertrouwen. 
Het kind blijft erbij horen, blijft deel uitmaken van de 
sociale structuur van zijn klas. Naar school gaan bete-
kent ook: hoop en perspectief op de toekomst. Maar 
om deze aspecten te realiseren moet de school wel op 
de juiste wijze inspelen op de behoeften van de zieke 
leerling.  Zijn ouders spelen in dit proces een cruciale 
rol. 

Voor wie?
Dit boek ‘Wat nu? Een leerling met kanker’ is bedoeld 
voor alle mensen in het onderwijs die te maken krijgen 
met een leerling met kanker, maar zeker ook voor de 
ouders. Het geeft informatie over de ziekte en over 
de consequenties van het ziek zijn voor onderwijs. De 
lezer krijgt inzicht in de behoeften van de zieke leerling  
en mogelijkheden voor ondersteuning voor zowel de 
leerling en zijn ouders als de school. Het is een boek, 
geschreven vanuit de praktijk door Tanja van Roosma-
len, ambulant begeleider. Voor u ligt alweer de derde, 
herziene druk van dit boek dat zijn waarde hiermee 
ruimschoots bewijst!

Workshops
Wij verzorgen ook bij- en nascholing voor eenieder die 
te maken heeft met de begeleiding van leerlingen met 
een langdurige ziekte of lichamelijke beperking. U kunt 
hierbij denken aan thema’s als: hoe ga ik om met een 
leerling met kanker in mijn klas, ziekte-/handicapver-
werking bij leerlingen, begeleiding van leerlingen met 
een beperkte levensverwachting en omgaan met ver-
lies bij kinderen en jongeren. Trainingen, workshops en 
lezingen worden op aanvraag op maat voor u verzorgd 
op een door u gewenste locatie.

Deze nieuwe uitgave van Wat nu? Een leerling met 
kanker! is nu te bestellen via onze website.
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