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Ervaringen Ouders
Hieronder leest u een aantal ervaringen van ouders/verzorgers.
De redenen van de schooluitval van hun kinderen verschillen, evenals het doorlopen traject, maar één ding
hebben de verhalen gemeen: Door tijdig de juiste hulp in te schakelen hebben ze ervoor gezorgd dat hun kind
weer volop meedoet op school en op weg is om hun startkwalificatie te behalen.
Wanneer u een ervaring wilt delen mail ons dan via het contactformulier.

Evelien werd gepest. Ze vond geen aansluiting in haar klas. Er is wel geprobeerd om er met de
leerlingen over te praten, de docent had er aandacht voor, maar het werd Evelien te veel. Ze werd vaker ‘ziek’,
had altijd wel een smoesje om niet naar school te hoeven. De cijfers kelderden we kwamen er achter dat ze
spijbelde. Samen met een RMC-medewerker is gekeken hoe we de situatie in de klas konden aanpakken en met
behulp van schoolmaatschappelijk werk is ze toch overgegaan. Het gaat steeds beter.

Nathan wist eigenlijk niet welke opleiding hij wilde doen. We zijn met hem mee geweest naar
verschillende voorlichtingsdagen, we hebben gepraat over wat hij later wilde worden.
Maar uiteindelijk koos hij voor een opleiding waar de meerderheid van zijn vrienden naar toe ging.
Het leek goed te gaan, tot we er via een docent achter kwamen dat hij wel erg veel spijbelde. We schrokken
behoorlijk; wij dachten dat hij gewoon naar school ging. We hebben samen met Nathan en een decaan een aantal
oriënterende gesprekken gevoerd, die er uiteindelijk in resulteerden dat Nathan een andere opleiding is gaan
doen, eentje die hij echt leuk vindt.

““Ik wist helemaal niet dat het niet goed ging op school met Yusef, tot hij op een dag thuiskwam
met de mededeling dat hij gestopt was met school. Omdat hij nog leerplichtig is werd hij gemeld bij het RMC en
vandaaruit zijn we samen gaan kijken wat hij nodig heeft om toch zijn diploma te kunnen halen. Een persoonlijke
coach leek hem wel wat, dus dat traject hebben we opgestart. Nu heeft hij iemand bij wie hij terecht kan met
vragen over zijn opleiding, zijn opdrachten, iemand die hem stimuleert en intensief ondersteunt om de laatste
loodjes van zijn opleiding aan te kunnen.
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