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Rekenpiramide  Ticket To Leave

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, 
schoolpersoneel en andere geïnteres-
seerden, 

Het einde van het tweede loop-
jaar The Bridge HDT Amster-
dam PO (Zuidoost) komt in 
zicht. Nog een paar weken en 
dan zit het er op. Ik mag vol 
trots terugkijken naar wat de 
tutoren en de leerlingen dit jaar 
allemaal hebben bereikt, on-
danks de lockdown halverwege 
het schooljaar.  

De HDT les eindigt altijd met 
een Ticket To Leave. Drie mi-
nuten in stilte rekensommen 
maken die in de les zijn behan-
deld. Een check voor de tutor 
en leerling zelf: kan ik dit he-
lemaal zelfstandig? Een andere 
manier waarbij wij checken of  
een leerling de sommen zelf-
standig kan maken is aan de 
hand van een Ready To Go 
Plus (RTG+). De leerlingen 
krijgen dan 25 minuten de tijd 
om een aantal sommen te ma-
ken van een rekenonderwerp 
dat zij al behandeld hebben in 
de HDT-les.  

De laatste RTG+ hebben wij 
voor de meivakantie afgeno-
men. Wij geven de leerlingen 
geen cijfers voor de RTG+, 
maar kijken naar wat er nog 
herhaald moet worden. Herha-
len is een belangrijk onderdeel 
van leren. Door rekensommen 
van de voorgaande rekenon-
derwerpen te herhalen, blijft 
de stof  beter hangen. Dit heeft 

te maken met dat de rekenre-
gels en methodes dan in het 
langetermijngeheugen terecht 
komen.   

Dit is alweer de laatste nieuws-
brief  van het loopjaar. Het was 
een genoegen om met de twee-
de lichting leerlingen aan de 
slag te gaan en hen beter te le-
ren kennen. Vrijdag 2 juli zal de 
laatste dag zijn dat de kinderen 
naar Bridge HDT gaan. 

Vanaf  volgend schooljaar zijn 
wij weer te vinden op de vijf  
huidige scholen, maar ook op 
drie nieuwe scholen! Op aan-
vraag van de gemeente Am-
sterdam zullen wij in een nieuw 
model gaan werken waarbij de 
nieuwe lichting leerlingen drie 
dagen in plaats van vijf  dagen 
per week Bridge HDT krijgen, 
zodat meer leerlingen kunnen 
profiteren van onze lessen. Wij 
kijken uit naar dit nieuwe avon-
tuur!  

Namens het hele team, 

 
Alexandra Nacev, Site Director 
The Bridge HDT Amsterdam PO 
(Zuidoost) 

Vul de piramide in: het bovenste 
getal is de uitkomst van de plussom 
van de twee getallen daaronder. 

Check-in les 

Meester Marius tijdens de check-in les 

Afgelopen mei hebben we 
ook weer een check-in les ge-
had. Deze ging over empathie 
en je inleven in de ander.  
Leerlingen kwamen erachter 
dat je verschillend kan kijken 
naar dezelfde situatie. Wat zie 
jij in de afbeelding hieronder?  



  

 

2

Wat zeggen leerlingen over Bridge HDT?  

Hoe kun je het beste iets onthouden? 
• Tip 1: oefenen, inslijpen, herhalen: Informatie wordt beter onthouden wanneer het een aantal keren 

herhaald wordt. Hierbij kan het gaan om het letterlijk herhalen zoals het nogmaals bekijken of  iets enkele 
malen hardop zeggen.  

• Tip 2 orden en categoriseer: Zoek naar structuren/overeenkomsten. Probeer nieuwe informatie te kop-
pelen aan iets wat de kinderen al weten.  

• Tip 3 verbaliseren: Hardop zeggen wat er gedaan moet worden is een goede geheugenstrategie. Ook het 
uitleggen aan iemand anders wat je moet doen of  hoe iets in elkaar zit werkt goed voor het geheugen.  

• Tip 4 visualiseren: Laat de kinderen een beeld bedenken bij hetgeen ze moeten leren. In de ‘BOU-check’ 
doen leerlingen dit bij het vakje ‘Ordenen’.  

• Tip 5 opschrijven: Laat de kinderen ‘spiekbriefjes’ maken van hetgeen zij moeten leren. Omdat schrijven 
een bewuste activiteit is blijft de informatie beter hangen. Bij  Bridge HDT noemen we deze ‘vergeet-me-
nietjes’

Wat zullen de tutoren niet snel vergeten van dit jaar Bridge HDT? 

“Het antwoord van een van mijn 
leerlingen bij de Ticket To Leave op 
de vraag: Met wie zou je wel een 
keer willen ruilen? ‘Met meester, 
omdat hij altijd zo lief  is’”

Meester Marius

Juf Sophie

Juf Fatima

Juf Èvi

Juf Kirsten

Meester Simon

“Hoe enthousiast een van mijn 
leerlingen over rekenen is en aan 
het begin van de les tegen me 
riep: ‘Juf  ik zit vol met verhalen 
over decimalen! Mag ik dat zo 
vertellen?’”

Meestal haat ik 
rekenen maar door 

HDT is het mijn lieve-
lingsvak 

Het minst leuk 
aan HDT vind ik ver-

haalsommendag
Je wordt beter in 

iets waar je eerst niet 
goed in was

Mijn tutor is 
heel goed, heel lief 

en is altijd!! Heel 
blij!!!!

“Toen mijn leerlingen de thema-
vraag gingen presenteren waren ze 
tevoren heel zenuwachtig, maar uit-
eindelijk ging het super goed! Bij de 
volgende  presentatie van de thema-
vraag wilden ze zelfs nog een 
keertje.” 

“Hoe snel ik heb weten te schakelen 
tussen fysiek lesgeven en digitaal les-
geven. In korte tijd heb ik mij mees-
ter (of  eigenlijk juf  ;) ) gemaakt in 
technische snufjes waar ik eerder to-
taal geen kaas van had gegeten.”

“In de shout-out van een 
Growie-check hoorde ik van 
twee leerlingen dat ze me de 
‘Beste meester ooit’ vonden :)” 

“Toen een leerling tijdens het 
interview voor de Gelijke Kan-
sen Alliantie aangaf  dat Bridge 
HDT voelt als een soort twee-
de thuis, met een lieve en ver-
trouwelijke juf!”


