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LogiKwis: monsters Investeren in jezelf

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
docenten en geïnteresseerden, 

Inmiddels zijn we ruim twee 
maanden bezig met de Bridge 
HDT-lessen op het Haarlem 
College. We hebben al veel groei 
mogen zien bij onze leerlingen. 
Niet alleen op het gebied van 
rekenen, maar ook op het gebied 
van zelfvertrouwen, werkhouding 
en het hebben van een Growth 
Mindset. 

Bij Bridge HDT besteden we 
niet enkel aandacht aan rekenen, 
maar werken we ook aan andere 
vaardigheden om beter te wor-
den in rekenen. De cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
gaan op die manier hand in hand. 
Eén van de manieren hoe we 
hieraan werken is tijdens de 
check-in lessen. Dit zijn lessen 
die geheel in het teken staan van 
sociaal-emotionele onderwerpen 
zoals samenwerking, emoties, 
persoonlijke kwaliteiten en mis-
sie/visie. 

Het onderwerp van onze eerste 
check-in les op het Haarlem Col-
lege was samenwerken. Door 
middel van verschillende op-
drachten werd er binnen het tut-
orgroepje geleerd over het ver-
schil tussen stimulerend en 
remmend luisteren. Aandachtig 
naar elkaar luisteren is een voor-
waarde voor goede samenwer-
king.  Daarna oefenden de leer-

lingen met dit verschil door aan 
elkaar een verhaal te vertellen 
over een leuke gebeurtenis uit 
hun eigen leven. Naderhand 
werden er door de tutor vijf vra-
gen gesteld die de luisterende 
leerling zou kunnen beantwoor-
den als die stimulerend had ge-
luisterd. 

Elke check-in les begint met het 
inchecken van zowel de leerlin-
gen als de tutor. Ieder schrijft 
voor zichzelf op hoe zijn of haar 
lichaam voelt vandaag, wat er 
door hun hoofd gaat, wat voor 
emoties ze voelen en met wie of 
wat zij zich verbonden voelen. 
Elke les eindigt met een check-
out voor de leerlingen, waarin zij 
kunnen reflecteren op wat zij 
hebben geleerd. Ook is er ruimte 
om feedback te geven over de les 
en gaan ze na of zij zich aan het 
einde van de les anders voelen 
dan aan het begin. 

De vaardigheden waarmee leer-
lingen kennis maken zullen ver-
volgens in de rest van de lessen 
geïntegreerd worden om zo te 
blijven oefenen. Samen weet en 
bereik je namelijk altijd meer! 

Namens het hele team, 

Joosje Slot, Site Director Bridge 
HDT Haarlem VO 

Mindmap Samenwerken check-in les 1

Stimulerend en remmend luisteren



 

2

Interview tussen Steffannie en Mattanja over HDT en de 
check-in les 

S: Wat vond je van de check-in les? 
M: “Ik vond het interessant en het heeft me geholpen met luisteren en samenwerken.” 
S: Wat is het verschil tussen de online en de fysieke rekenlessen? 

M: “Online kan ik me minder goed concentreren dan in de fysieke lessen.” 
S: Wat gaat er al goed in de les? 

M: “Keersommen en verhaaltjessommen gaan al goed.” 
S: Wat zou je nog graag willen doen of  leren bij HDT? 

M: “Procenten.” 
S: Heb je nog advies voor de tutoren bij de HDT lessen? 

M: “Ik vind dat ze het al best wel goed doen.” 
S: Wat zouden we van elkaar kunnen leren? 

M: “Procenten, want die weet ik nu al een beetje. En samen overhoren.”

    Hallo iedereen!  

Mijn naam is Raluca 
Dragu, de nieuwe HDT 
rekentutor op Haarlem 
College.  Ik ben 42 jaar 
oud, woon in Haarlem 
en groeide op in Roe-
menië. Ik ben dol op 
bergwandelingen, wer-
ken in mijn tuin, katten  

knuffelen, naaien, quil-
ten en andere soorten 
handwerk. Ook hou ik 
van moeilijke puzzels en 
strategie spelletjes 
doen. Mijn overtuiging 
is dat elk kind anders is 
en leert op zijn eigen 
manier en eigen tempo. 

 

Frequently Asked Questions 
Hoe vaak is er een check-in les bij de Bridge HDT op het Haarlem College? 
Dit jaar zullen er in totaal vier check in lessen gegeven worden. De eerste check-in les ging over samenwerken. 
De andere lessen gaan over emoties, (zelf)vertrouwen en missie/visie. 
Wat zijn de regels bij een check-in les? 
Tijdens een check-in les zijn er vier regels. Deze regels zijn bedoeld om te zorgen dat de leerlingen zich op hun 
gemak voelen in de les en goed op het lesmateriaal kunnen ingaan. 
1. Maak plezier 
2. Respecteer iedereen in de groep 
3. Daag jezelf  uit 
4. Wat hier wordt gezegd, blijft hier. 
Wat wordt er precies bedoeld met ‘concentratieoefeningen’ en ‘energizers’? 
Aan het begin van elke les doen we een concentratieoefening of  een energizer. Tijdens de concentratieoefening 
zijn de leerlingen stil en op zichzelf  gericht, zodat zij rustig en gefocust aan de les kunnen beginnen. Energizers 
zijn oefeningen om meer energie te krijgen. Deze doen we op verhaalsommendag en doen we meestal samen 
met de groep. Aandacht en concentratie spelen bij energizers ook een rol.  

Even voorstellen: een nieuwe tutor!
C o n c e n t r a t i e o e f e n i n g 
‘Schouderklopje’  

Probeer deze oefening thuis!  

Zit rechtop met je voeten stevig op de 
grond of  laat je benen bungelen. Strek 
je armen recht naar voren. Buig je 
armen, zodat je jezelf  een schouder-
klopje kunt geven. Adem rustig door 
en houdt je adem vooral niet in. Be-
denk, terwijl je dit doet, wat je alle-
maal goed doet en goed hebt gedaan. 
Strek je armen dan weer, op schouder-
hoogte en geef  jezelf  weer een schou-
derklopje. 
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