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 Samen staan we sterk  

 
Reacties van ouders: 
 

 

 

 
 
 
 

 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden,  

In deze nieuwsbrief willen we graag aandacht besteden aan de verschillende 
samenwerkingen die er zijn binnen The Bridge HDT. De uitdrukkingen “Samen staan 
we sterk” en “Samen komen we er wel”, kent u wellicht wel. Samen maken we het waar. 
In deze tijden denk ik dat het goed is om naar elkaar om te kijken en samen te zijn, zover 
dat kan en zover het mag. Zolang fysiek niet kan zullen we moeten kijken naar andere 
mogelijkheden, eventueel online. Het is goed om als HDT-team samen te werken met de 
scholen. Als SD heb ik hierin het voortouw, maar er vinden ook leerkracht gesprekken 
plaats, waarbij 1 tutor meegaat. We bespreken dan de HDT-leerlingen, wat gaat er goed 
en waar kan de leerling nog in groeien. Deze samenwerking is enorm belangrijk in de 
ondersteuning van de leerlingen. We zijn alle leerkrachten dan ook dankbaar voor hun 
tijd hiervoor.  

Iedere tutor heeft wekelijks oudercontact met de ouder/verzorger van de HDT-leerling. 
Ook deze samenwerking is van belang om er zo goed mogelijk voor een leerling te 
kunnen zijn. We zijn ook de ouders dankbaar voor hun vertrouwen in ons als HDT-team 
en de tijd die zij voor ons vrijmaken. 

De tutor ziet zijn leerlingen iedere dag en werkt daarmee samen. De tutor maakt 
sommen die aansluiten bij de leerling en stelt vragen waardoor leerlingen geprikkeld 
kunnen raken om aan de slag te gaan met hun rekenwerk. Maar de tutoren tonen ook 
echt oprechte interesses in de belevingswereld van een leerling. Wat houdt een leerling 
allemaal bezig? Hoe kunnen we ondersteunen bij wat er speelt en hoe kunnen we 
leerlingen laten groeien in hun zelfvertrouwen en hun rekenactiviteiten. We kijken ook 
met de leerlingen hoe zij vinden dat het verloopt. Dit doen we door middel van de 
‘Growie-check’. Waar vindt de leerling dat hij in is gegroeid en waar zou die nog graag in 
willen groeien. We evalueren regelmatig met de leerlingen en dat zorgt ook voor goede 
feedback voor de tutoren.  

Normaal gesproken komt twee keer per jaar Chris Dupuis uit Amerika van SAGA 
Education langs. Dit jaar was dat helaas niet mogelijk, maar we hebben wel 11 november 
met hem geskypt. We hebben Chris een casus voorgelegd en hij heeft ons advies 
hierover gegeven. Het was een inspirerende sessie met Chris.  

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het derde loopjaar van The Bridge HDT – 
Haarlem PO. Het was een plezierig avontuur waarbij we de scholen, elkaar, de 
leerlingen, de ouders en de leerkrachten goed hebben leren kennen. Onze laatste les 
vindt plaats op vrijdag 15 januari en dus hebben we na de kerstvakantie nog maar 2 
lesweken te gaan.  
 
Vanaf 1 februari 2020 starten we met een nieuwe groep deelnemende leerlingen uit 
groep 7. Helaas gaan we afscheid nemen van de Wijde Wereld en de Wadden Boerhaave. 
Bedankt voor jullie fijne samenwerking. Volgend loopjaar zal HDT gaan plaatsvinden op 
de volgende scholen: Don Bosco, Wadden Molenwijk, St. Bernardus en ML King.  
 
Namens het hele team,  
Mariëlle Waasdorp,  
Site Director van The Bridge HDT – Haarlem - PO 
 

Hersenkraker!  
 

	 

	
	

	

Oplossing	puzzel	nieuwsbrief	3:	De	
dobbelsteen	gaat	van	6	naar	5,	van	5	
naar	3	en	dan	eindigt	het	met	het	
getal	1	bovenaan	

“Ik	heb	samen	met	mijn	
dochter	genoten	van	het	
filmpje	op	social	media.”	
	

“Ik	heb	het	gevoel	
dat	het	ook	echt	
steeds	beter	gaat	
met	rekenen	bij	mijn	
kind”		

	

“Wat	goed	dat	jullie	ook	
lessen	geven	over	
gevoelens	en	emoties.	Ik	zal	
nu	met	mijn	kind	thuis	ook	
wat	vaker	over	emoties	en	
gevoelens	praten.”		

	



	

	

 
 

      
Samenwerking in beeld 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
	

 
Samenwerking vanuit het Central Office  

Mijn naam is Lieselot en ik werk als Programmamanager bij The Bridge HDT. Ik ben in 2017 bij The Bridge HDT 
terechtgekomen via onze directeur, Anne Kielman. Ik heb eerst 2 jaar als tutor gewerkt en heb daarna de kans 
gekregen om door te groeien in deze functie. Als Programmamanager overzie ik alle lopende projecten en tracht ik 1x 
per week bij elk project langs te gaan om te kijken hoe het loopt. Verder heb ik ook een rol in het voorbereiden van 
nieuwe projecten. Om een nieuw project op te starten, is interesse van scholen en schoolbesturen nodig, en partners 
zoals de gemeente die het project willen financieren. De voorbereiding van een nieuw project vraagt veel 
samenwerking en afstemming met de school, bijvoorbeeld rond het lokaal, rooster, selectie van de leerlingen, etc. 
Zodra het project is opgestart, neemt de Site Director van het project het contact met de scholen over. De Site Director 
ontvangt een informatieoverdracht van de school over de leerlingen in het project, en staat doorheen het loopjaar in 
constant contact met de leerkrachten over de leerlingen en andere dingen zoals schoolregels en rekenmethoden.  

Aan het einde van het loopjaar wordt aan scholen, schoolbesturen en partners gevraagd hoe zij het project en de 
samenwerking ervaren hebben. Er vindt ook een evaluatieonderzoek plaats, uitgevoerd door de Universiteit van 
Amsterdam. Als al deze evaluaties positief zijn en er is voldoende financiering, leidt dit hopelijk tot een volgend 
loopjaar.  

	
 

FAQ: 
1. Waarom is er een wekelijks oudercontact moment? 

Bij The Bridge HDT is er iedere week contact met de ouders van de leerlingen. Dit doen wij omdat we het belangrijk vinden 
dat ouders goed op de hoogte worden gehouden over hoe het met hun zoon of dochter gaat bij The Bridge HDT. Verder 
willen we ook graag stilstaan bij de dingen die goed gaan in de lessen. Daarom bellen we standaard iedere week en niet 

alleen wanneer het met een leerling even wat minder gaat. 
2. Welke rol speelt samenwerking tijdens de HDT-lessen? 

Tijdens de HDT-lessen zitten de meeste leerlingen in duo’s bij een tutor. Wij vinden samenwerking erg belangrijk. Aan het 
begin van het loopjaar hebben de leerlingen een Check-in les over samenwerking gehad. Daarin hebben ze geoefend met 
opdrachten samen uitvoeren. Ook tijdens de ‘normale’ HDT-lessen vindt er veel samenwerking plaats. Soms legt de ene 
leerling de andere leerling iets uit. Ook worden er opdrachten, sommen en rekenraadsels samen opgelost. Ieder groepje 

(leerlingen en tutor) heeft een eigen teamnaam. Die hebben zij aan het begin van het jaar met elkaar afgesproken. Hiermee 
benadrukken we de boodschap dat ieder groepje echt een team is. En in een team werk je samen en help je elkaar.  

3. Hoe verloopt het contact tussen de klassendocent van mijn zoon/dochter en de tutor van mijn 
zoon/dochter? 

In principe loopt het contact tussen de klassendocent en de tutor via de Site Director. Als er iets aan de hand is met een 
leerling zal de klassendocent dit doorgeven aan onze Site Director. Zij geeft de boodschap dan weer door aan de tutor van 
het betreffende kind. Als er tijdens de HDT-les iets aan de hand is, zal het contact ook via de Site Director verlopen. Een 

paar keer per jaar vindt er echter een leerkrachtgesprek plaats, waarin de Site Director samen met een van de tutoren een 
gesprek heeft met de klassendocent van de HDT-leerlingen. 

4. Krijgen de leerlingen een cijfer/rapport voor The Bridge HDT? 
De leerlingen krijgen bij The Bridge HDT geen cijfer of rapport. Het gaat er bij ons echt om dat de leerlingen een 

persoonlijke groei doormaken op het gebied van rekenen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wel krijgen de leerlingen 
aan het eind van het loopjaar een certificaat voor hun deelname aan The Bridge HDT 


