
1 KANTOOR - DAG

De DOCENT (KIJKER) zit aan tafel met NADEEM en zijn VADER.

De vader kijkt vriendelijk naar de docent. Nadeem kijkt

ook vriendelijk, maar vermijdt oogcontact met zijn vader.

Vader neemt een slok koffie.

DOCENT

Wat fijn dat jullie vandaag

konden komen.

NADEEM

(knikt en richt zich tot vader)

Fijn dat u er bent.

DOCENT

Heeft Nadeem verteld waarom ik u

wilde spreken?

Vader kijkt Nadeem vragend aan.

NADEEM

Ja heb ik.

Vader knikt.

DOCENT

Oh. Oké. Mooi. Even kijken. Nou

we zijn heel blij met je, met

Nadeem.

NADEEM

(naar vader) Het gaat goed hier.

VADER

Ik ben heel blij om dat te horen!

NADEEM

(naar docent) Fijn om te horen.

DOCENT

Ja. Daarom vinden we het ook zo

jammer dat het opeens minder goed

gaat.

NADEEM

(naar vader) Hij gaat nu

vertellen over hoe het gaat.

Vader kijkt met serieuze aandachtige blik.

DOCENT

Kijk, de laatste weken gaan de

cijfers van Nadeem enorm

achteruit. Daar maken wij ons erg

zorgen om.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

NADEEM

(naar vader) Cijfers zijn niet

slecht. Gewoon normaal.

Vader knikt.

DOCENT

Ja. Daarbij is het zo dat Nadeem,

uw zoon, steeds minder

gemotiveerd lijkt. Alsof hij met

zijn gedachten ergens anders is.

Wij vragen ons af of er iets

speelt? Misschien thuis?

NADEEM

Nee hoor gaat goed thuis.

Vader kijkt vragend naar Nadeem en docent.

DOCENT

Zou je het aan je vader kunnen

vragen?

NADEEM

(naar vader) Hoe gaat het thuis?

VADER

Ah, heel goed. Nadeem is een

lieve jongen. Hij helpt goed in

het huishouden en hij let goed op

zijn zusjes. Daar heeft hij zijn

handen wel vol aan soms.

NADEEM

(naar docent) Goed. Geen

problemen thuis.

DOCENT

Heb je gezegd dat wij ons zorgen

maken over je voortgang?

NADEEM

Ja hij snapt het.

VADER

Oké. Zou je tegen je vader kunnen

zeggen dat het belangrijk is dat

je genoeg tijd en ruimte krijgt

om aan je school te besteden?

NADEEM

(naar vader) Hij bedankt u

nogmaals voor uw tijd.

VADER

(kijkt naar horloge, staat op en

legt hand op zijn hart en knikt)

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

Geen probleem, u ook bedankt! We

zullen u niet langer ophouden.

(verlaat kamer met Nadeem)

NADEEM

Bedankt, tot ziens.

DOCENT

Ja. Tot ziens.


