Marko en het kortebaansucces
Marko (14) is een speciale leerling. Hij komt van de Rebound, een ‘school’ waar leerlingen
tijdelijk geplaatst worden, als het op de eigen school niet meer lukt. Valt hij nu wel of niet
in onze doelgroep? The proof of the pudding is the eating. Dus begonnen we in september
aan een traject, voorlopig tot de Kerst.
Rebound
Marko bleek klein van stuk, met een afwachtende blik in zijn ogen. Hij was spaarzaam met
zijn woorden, maar gaf aan wel met een mentor aan de slag te willen. We spraken af op zijn
nieuwe school, elke dinsdagmiddag na de lessen. Opvallend: na het Reboundtraject was hij
een niveau hoger geplaatst: van 2 vmbo-kader naar 3 vmbo-T
Wat wist ik eigenlijk van die ‘Reboundleerlingen’? Nou, soms weet een school niet meer wat
ze met een leerling aan moet, of er is een incident geweest, waardoor het beter lijkt zo’n
leerling tijdelijk in een opvang te plaatsen, de Rebound dus. In heel kleine groepen wordt
daar gewerkt aan een terugkeer naar de eigen of een andere school.
De vraag was nu: krijgen we Marko zover dat hij weer went aan een reguliere school – en dan
ook nog eens op een hoger niveau? Het antwoord, ik verklap het alvast, is ja.
Zenuwachtig
Was het moeilijk? Dat viel alles mee. Een beetje zenuwachtig was ik wel in het begin: krijg ik
hem aan de praat, wil hij echt wel, wat is eigenlijk zijn niveau? Marko bleef zuinig op zijn
woorden, zowel over zijn voorgeschiedenis als de gang van zaken in de lessen. Hij bleek slim,
want hij pikte in de nieuwe klas vakken op, die hij in het vorige jaar niet of nauwelijks had
gehad. Hij was ook wel trots op de resultaten die hij haalde en de lof die ik hem daarvoor
toezwaaide.
Duits was zo’n vak dat hij moest inhalen. Daar werkten we aan, met uitstapjes naar
Nederlands. Agendagebruik had niet zijn liefde: het ‘zat wel in zijn hoofd’. En ik moet zeggen:
afspraken kwam hij na, of hij belde tijdig af. Met uitzondering van die keer dat ik door de
plenzende regen naar de rand van Nijmegen fietste en hij eerder uit bleek te zijn. Dat hebben
we even recht gezet.
Zelfstandig
Tegen de kerstdagen had Marko zijn ritme op de nieuwe school gevonden. Hij was zelfs
ambitieus en liet weten na het vmbo naar de havo te willen. Daar had hij met de decaan ook
al over gesproken. We concludeerden dat zijn resultaten goed waren, dat hij wist wat hij
wilde, dat er zich geen nieuwe incidenten hadden voorgedaan… Dat hij het zelf wel kon.
Na drie en een halve maand kon deze voormalige Reboundleerling zelfstandig verder. Een
korte begeleiding, maar wel een succesvolle!

