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Editie 3 | Juni 2021 

Samen staan we sterk

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
leerkrachten en geïnteresseerden,  

Jullie als ouders/verzorgers, de leer-
krachten en wij leveren een bijdrage aan 
de ontwikkeling van de hersenen van 
kinderen en jongeren. Wij zijn degenen 
die hen kennis en ervaringen overbren-
gen. Daarom vinden wij het binnen de 
Bridge HDT belangrijk dat de verschil-
lende volwassen figuren in het leven van 
onze leerlingen met elkaar samenwer-
ken. De ouders/verzorgers en leerkrach-
ten van onze leerlingen geven ons be-
langrijke inzichten om onze leerlingen 
nog beter te kunnen begeleiden. Door 
samen te werken komen we uiteindelijk 
het verst!  

Binnen de Bridge HDT Haarlem VO 
werken wij met de driehoeksrelatie ou-
der-kind-tutor. De tutoren hebben 
tweewekelijks telefonisch contact met de 
ouders/verzorgers van hun leerlingen, 
waardoor er een band ontstaat tussen 
tutor en ouder. Tijdens dit tweewekelijk-
se contact vertellen tutoren onder ande-
re waar zij met de leerlingen aan gewerkt 
hebben en hoe hun inzet in de lessen is 
geweest. Door de wederkerigheid van 
deze gesprekken kunnen ouders/ver-
zorgers ook de tutoren helpen, zij ken-
nen hun kind natuurlijk het beste! Zo 
kunnen de ouders/verzorgers ons steu-
nen met tips over de leerling. Waar is de 
leerling mee bezig in het dagelijks leven? 
En waar wordt de leerling blij van? 
Hierdoor kunnen we uiteindelijk de leer-
ling beter helpen om zijn of  haar doelen 
te behalen. En het is natuurlijk gewoon 
fijn om elkaar op de hoogte te houden 
van goed nieuws! Hoe ouders/verzor-
gers en leerlingen het vinden om twee-
wekelijks contact te hebben lees je in 
deze nieuwsbrief!  

In normale omstandigheden organiseren 
wij een ouderinlooples, waarbij de ou-

ders in het Bridge HDT-lokaal een les 
komen meekijken. Met de huidige  

COVID-maatregelen is het helaas niet 
mogelijk voor ouders om fysiek op 
school te komen. Daarom hebben we 
de ouders nu digitaal uitgenodigd! De 
afgelopen paar weken hebben de tuto-
ren afspraken gemaakt met de ouders 
om digitaal mee te kijken met een 
HDT-les. Via deze weg wil ik alle ou-
ders/verzorgers bedanken voor hun 
(digitale) aanwezigheid.  

Naast de ouders/verzorgers, hebben wij 
ook contact met de mentoren van de 
leerlingen. Er zijn jaarlijks drie mentor-
gesprekken. Een in het begin van het 
loopjaar, voordat wij beginnen met de 
HDT-lessen, zodat wij al wat informatie 
hebben over onze leerlingen. De overige 
twee mentorgesprekken worden in het 
midden en aan het einde van het loop-
jaar gehouden. Tijdens deze gesprekken 
geven wij een samenvatting aan de men-
toren over de HDT-lessen met hun 
mentorleerlingen. Waar zijn de leerlin-
gen het meest in gegroeid, waar loopt de 
leerling tegenaan en wat hebben we ge-
merkt aan het gedrag van de leerling? 
Tussen de mentorgesprekken door is er 
ook contact met de mentoren en andere 
docenten bij vragen en overige zaken, 
zoals de rekenmethode op school.  

Ik bedank graag alle betrokkenen die tot 
nu toe met ons hebben samengewerkt 
om de eerste helft van de Bridge HDT 
Haarlem VO tot een succes te brengen. 
Samen staan we sterker dan alleen!  

Namens het hele team,  

Joosje Slot,  

Site Director Bridge HDT Haarlem VO  
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Frequently Asked Questions 
1. Waarom worden ouders/verzorgers betrokken bij het Bridge HDT-project? 

De belangrijkste reden is dat wij geloven dat ouders/verzorgers hun kind het beste kennen. Een goede 
samenwerking met de ouders/verzorgers maakt het dus mogelijk om het allerbeste uit iedere leerling te halen, 
niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook wat betreft motivatie, werkhouding en zelfvertrouwen. Bridge 
HDT kan hierin ook een schakel zijn tussen de school en ouders, omdat docenten vaak weinig tijd overhouden 
om veel contact met ouders te onderhouden. 

2. Waarom is er bij Bridge HDT elke twee weken oudercontact?  
Wij vinden het belangrijk om niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders/verzorgers een band op te 
bouwen. Zo zien de leerlingen dat hun tutor om hen geeft en kennis heeft van hun leefomgeving. Door 
tweewekelijks te bellen, kan de tutor veel positieve dingen vertellen aan de ouder over hun kind, ze bellen  
namelijk niet alleen met slecht nieuws. Over het algemeen waarderen ouders dat ze op de hoogte worden  
gehouden en vinden ze het fijn dat het wederkerig is: de tutoren vragen de ouders ook hoe het thuis gaat en 
kunnen hen advies vragen hoe zij hun kind nog beter kunnen helpen.  

3. Wat kan ik als ouder/verzorger doen om mijn kind bij rekenen te ondersteunen?  
De leerlingen krijgen van hun tutor geen huiswerk mee, omdat zij al ruim 2 uur per week extra rekenen. Wel  
kunnen ouders/verzorgers hun kind vragen naar de tutorlessen en hen motiveren door bijvoorbeeld naar een  
voorbeeldsom te vragen. Daarnaast kunnen zij hen laten oefenen met rekenen in het dagelijks leven,  
bijvoorbeeld door hun kind te laten betalen in de winkel, te vragen welke tijd het is of  hen te laten oefenen met 
hoeveelheden bij koken. 

Oudercontact beleefd door ouders

Q uotes leerlingen over 
HDT 

“Ik vind het 
niet meer saai om 

te rekenen en de 
tijd gaat heel 

snel.”
“Rekenen 

kan best makkelijk 
zijn met de goede 

uitleg.”

“Ze helpen je ook met de 
kleinste dingen.”

“Fouten maken 
mag.”

“Ik begrijp dingen  
beter dan ik dacht.”

“Ik vind het fijn om te weten dat als er 
iets te melden is ik het snel hoor.”

“Het is goed om elke 
twee weken een update 
te krijgen.”

Oudercontact beleefd door de leerlingen

“Ik vind het heel fijn om te zien dat we 
dezelfde dingen zien in mijn dochter en 
op een lijn zitten.”

“Ik vind het fijn dat je belt, 
dan weet mijn moeder wat er 
allemaal gebeurt.”

“Doet u dat? Ik vind het niet erg.”

“Wel handig. Dan horen 
mijn ouders ook nog wat 
van u en niet alleen van 
mij.”

“Prima, ik hoor (daardoor) alleen 
maar goede dingen.”
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