Rollenspel Rebecca
Mentor
Je bent een beginnend docent Duits die voor het tweede jaar op de school van Rebecca
werkt. Je bent dit schooljaar voor het eerst mentor van een havo 4. Rebecca is een
vriendelijk meisje uit je mentorklas, profiel EM, dat zich steeds meer terugtrekt uit het
gebeuren in de klas. In gesprekken met haar kom je er niet echt achter wat er aan de hand
is. Als haar mentor begin je je zorgen te maken omdat haar cijfers fors gedaald zijn. Als
het zo doorgaat zal zij op het eind van het jaar niet overgaan. Bij het gesprek is Rebecca
aanwezig.
Moeder
Zit met Rebecca bijna altijd alleen thuis, omdat de vader van haar dochter als manager de
wereld verkent. Moeder en Rebecca hebben constant ruzie. Moeder zit thuis in een
gouden kooi en geeft duidelijk aan niet te snappen waarom het met Rebecca niet goed
gaat: zij heeft toch een eigen brommer, een paard en een eigen kamer. Wat wil zij nog
meer?
Vader
Vliegt als manager de wereld door en komt af en toe thuis om ook op het thuisfront alles
te regelen. Rebecca heeft eerst op het Gymnasium gezeten en toen dat niet goed ging
vond de vader dat de school wel steken heeft laten vallen. Ook in 4 havo zou hij het liefst
willen dat zijn dochter er nog een extra vak bij zou nemen waarop dochter en moeder
duidelijk te kennen geven dat dit niet in de bedoeling is. Nu dat de problemen met zijn
dochter zo groot worden denkt hij erover na om zijn dochter na het Luzac College te
sturen. Daar wordt er tenminste voor gezorgd dat er gewerkt wordt. Als het niet anders
kan dan moet het maar zo. De vader behandelt zijn vrouw op hetzelfde niveau als zijn
dochter en de ruzie tussen de vrouwen ervaart hij als ruzie tussen gelijkgestelde
gezinsleden.
Rebecca
Heeft dit jaar veel nieuwe docenten. Haar economiedocent is een beginnend docent die
dit jaar nieuw is op school. Rebecca snapt niets van de stof, vorig jaar bij mevrouw Elvira
was dit wel het geval en haalde ze wel voldoendes. Ze vindt dat de docent die ze nu heeft
niet goed kan uitleggen. Hieraan wijt ze ook haar slechte cijfers. Rebecca zit niet lekker
in haar vel: ze is boos, verongelijkt en voelt zich niet begrepen.

