Bronnenkaart
Rollenspel: gesprek met de ouders van Sharif
Achtergrondinformatie
Sharif is een leerling uit het 3e middelbaar Economie-Wiskunde. Hij heeft het erg moeilijk om te
volgen in de wiskundelessen. Zijn resultaten zijn dan ook onvoldoende. Voor geen enkele toets of
taak haalde hij de helft van de punten. Ook tijdens de eerste trimestriële examens haalde hij onder
de helft voor het vak wiskunde.
Op de klassenraad werd beslist om Sharif aan te raden over te stappen naar een andere richting,
namelijk Economie-Moderne Talen. Sharif blijkt namelijk sterk te zijn in talen en de taalleerkrachten
bevestigen ook dat Sharif uitblinkt in hun vak.
Als klastitularis heb je met de moeder en vader van Sharif contact opgenomen om hen dit advies
mee te delen. Je hebt het gesprek met deze ouders als laatste gepland zodat je voldoende tijd hebt
om het advies toe te lichten.

Rol 1: de klastitularis
Ter voorbereiding van het gesprek heb je de resultaten mee voor zowel het vak wiskunde als de
taalvakken. Je vreest voor de reactie van de vader van Sharif. Je weet uit ervaring met de broer van
Sharif, Hakim, dat hun vader wil dat beide zonen burgerlijke ingenieursstudies aanvatten. Voor
Hakim die een wiskundeknobbel is, was dit geen probleem. Maar gezien de huidige resultaten van
Sharif is de kans klein dat hij in Hakim’s voetsporen zal kunnen treden. Zijn taalresultaten wijzen dan
ook uit dat zijn talenten ergens anders liggen dan in wiskunde.

Rol 2: de moeder van Sharif
Toen je telefoon kreeg van Sharifs klastitularis om te komen spreken over zijn punten ben je
geschrokken, maar ergens had je het ook wel verwacht. Je hebt al gemerkt dat Sharif er de laatste
tijd nogal somber bij loopt en dat hij zich met bloed, zweet en tranen door de examens heeft
geworsteld. Wanneer hij op vrijdagavond op vraag van zijn vader zijn rapport laat zien zie je dat hij
dit met de grootste schaamte doet. Zelf wil je het beste voor Sharif en zou je hem graag gelukkig
zien. Je zou het wel jammer vinden moest Sharif dalen in de achting van je man, maar je voelt ook
wel aan dat Sharif andere talenten heeft dan Hakim. Het zal echter een moeilijke klus zijn om je man
hiervan te overtuigen en niet te krenken in zijn trots.
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Rol 3: de vader van Sharif
Het telefoontje van de klastitularis om op gesprek te komen omtrent de examenresultaten van Sharif
was na alle slechte wekelijkse rapporten nog een extra ontgoocheling voor jou. Je zou zo graag
hebben dat je beide zonen afstuderen als ingenieur. Dit geeft hen namelijk voldoende status en
zekerheid voor de toekomst. Je bent ervan overtuigd dat dit de sleutels zijn voor geluk. Je had nog zo
gehoopt dat Sharif zich zou herpakken in de examens. Maar het telefoontje van de leraar laat het
tegengestelde blijken. Toch wil je proberen om Sharif’s klastitularis te overtuigen om hen dezelfde
richting te laten volgen. Met voldoende ondersteuning en bijscholing zou dit toch mogelijk moeten
zijn?

Rol 4: Sharif
Met de klastitularis heb je een relatief goede band. Zelf ben je maar weinig geïnteresseerd in
wiskunde, maar je wil graag dat je vader even trots kan zijn op jou als op Hakim. De klastitularis heeft
je vrijdag, na het uitdelen van het rapport al eens bij hem geroepen en gepolst of je niet liever zou
overstappen naar Economie-Moderne Talen. Zelf voel je je bij deze vakken ook veel beter en dit
weerspiegelt zich ook in jouw resultaten. Eigenlijk zou je wel graag van richting veranderen, maar je
bent bang dat je hierdoor zal dalen in de achting van je vader en je broer. Daarom heb je hier tot nu
toe niets over gezegd en tracht je je zo goed als mogelijk in te spannen voor het vak wiskunde.
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