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Het verhaal van Kim

De vraag van Kim en Fitrah

Tijdens de biologieles komen Kim en Fitrah bij de docent. Ze hebben een samenwerkingsopdracht in een 

groepje van vijf leerlingen maar willen graag bespreken of ze als duo samen de opdracht mogen doen.  

Ze vinden het niet erg om dan helemaal opnieuw te beginnen. 

De docent vraagt de dames waarom ze dat willen en wat de rest van het groepje ervan vindt. Kim zegt dat het 

niet lekker loopt en dat de rest van de groep het vast wel goed vindt. De docent vraagt of het hele groepje (dus 

ook Guy, Vanna en Liam) na afloop van de les even langs komt om dit te bespreken.

Kim en Fitrah lopen naar de rest toe om te zeggen dat juf ze wil spreken na de les.

Het groepsgesprek

Tijdens dit gesprek wordt duidelijk dat de rest van de groep nog van niks weet. Guy zegt dat Kim nog helemaal 

niets heeft ingebracht en noemt haar lui en een meelifter. Hij is duidelijk kwaad. Fitrah kijkt naar de grond,  

ze zegt niets.

Kim loopt hierna boos de klas uit. Vanna zegt dat het haar niet zo veel uit maakt, ze wil de opdracht gewoon 

afmaken en een goed cijfer halen zonder gedoe. 

Liam zegt dat Kim in het begin een ander onderwerp wilde en dat de groep met stemmen heeft gekozen voor 

iets anders. Daarna lag ze dwars en is er maar weinig geweest. Fitrah zegt dat Kim inderdaad graag iets anders 

wilde en dat Guy zo bazig is dat ze uiteindelijk zijn onderwerp maar hebben gekozen. 

Kim vroeg haar om samen met haar een nieuw onderwerp te doen. De andere drie groepsleden wisten dit 

niet. Ze dacht dat het voor iedereen beter was om het verder zo op te lossen. 


