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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en andere geïnteresseerden, 
 
We zijn met alle tutoren en leerlingen van Bridge HDT inmiddels een aantal maanden hard aan 
de slag met rekenen. Het zonnige lenteweer van de afgelopen tijd lijkt symbool te staan voor de 
manier waarop onze leerlingen stralen en groeien tijdens de Bridge HDT-lessen. Niet alleen in 
rekenen maar ook in zelfvertrouwen groeien zij merkbaar. 
 
Natuurlijk was dit ook de wethouder Jur Botter met de portefeuille Jeugd(zorg) en Onderwijs 
en Kim Goethem, beleidsmedewerker bij de gemeente Haarlem, niet ontgaan. Zij kwamen eind 
maart langs om te zien hoe onze Bridge HDT-lessen er in de praktijk aan toe gaan. Zij zagen 
hoe onze leerlingen na een paar maanden Bridge HDT al helemaal gewend zijn aan de 
concentratieoefeningen, de Ready To Go’s, het curriculum en de Ticket To Leave’s. Daarnaast 
maakten ze kennis met onze tutoren en stelden ze vragen over ons project, bijvoorbeeld over 
onze Check-in lessen en Joy Factorlessen.  
 
In de afgelopen maanden hebben onze leerlingen twee Check-in lessen gehad. De eerste Check-
in les ging over samenwerken en de tweede stond in het teken van emoties. Ook hebben de 
leerlingen enthousiast meegedaan aan een Joy Factor buitenles.  
 
De komende weken blijven de tutoren en leerlingen zich inzetten, totdat zij een welverdiende 
zomervakantie tegemoet gaan. Na de zomervakantie gaan onze leerlingen, die dan in groep 8 
zitten, verder met Bridge HDT en kunnen ze al hun rekenkennis weer 
ophalen en verder uitbreiden. 
  
Wij wensen jullie alvast een fijne zomer toe! 
 
Namens het hele team, 
 
Xuân Do 
Site Director Bridge HDT Haarlem PO 
 

 

 
 

	
	

	

Hersenkraker! 
er	

Je hebt een bak ijs van 
250 gram. Je geeft 5 
vrienden en jezelf 1 
bolletje uit de bak. Een 
bolletje is 20,5 gram. 
Hoeveel gram hou je 
over? 
 

Impressie van de Joy Factorles 
Dat rekenen en bewegen heel goed samen kan gaan, hadden we weer ervaren tijdens onze 
Joy Factor buitenles! Het weer was zonnig dus het was een heerlijke dag om buiten te zijn.  
 
We begonnen de les in het Bridge HDT-lokaal. Hier kregen de leerlingen te horen dat ze een 
speciale les hadden en dat ze rustig naar buiten mochten gaan.  
 
Toen we eenmaal buiten stonden deden we een fysieke concentratieoefening die in het teken 
stond van overwinnen. De leerlingen mochten hun ogen dicht doen en verschillende 
krachtige houdingen aannemen, zo ook die van hun favoriete superheld!  
 
Daarna startten de leerlingen met een meetopdracht waarvoor de tutoren een rechthoek 
hadden afgezet. De leerlingen mochten één keer iets van hun lichaam opmeten, bijvoorbeeld 
de lengte van hun voet, en daarmee bepalen hoe groot de omtrek van dat rechthoek ongeveer 
is.  
 
Tot slot was er een heuse rekenestafette! Hiervoor was er een veld uitgezet met pionnen en 
waren de leerlingen onderverdeeld in verschillende teams. Ieder team kreeg een aantal 
kaartjes met sommen. Onder de pionnen lagen de antwoorden op deze sommen en het was 
aan de leerlingen de taak om de sommen uit te rekenen en om ervoor te zorgen dat de juiste 
som onder de juiste pion kwam te liggen. Wanneer het team een som had uitgerekend, 
mocht één leerling een pion omdraaien om te kijken of het juiste antwoord eronder lag. Als 
dit niet het geval was, nam de leerling het kaartje mee terug en dan mocht de volgende het 
proberen. Het team dat als eerst alle kaartjes kwijt was had de rekenestafette gewonnen.  
 
We eindigden weer in het Bridge HDT lokaal. Hier namen de leerlingen afscheid van hun 
tutor om daarna vol energie het weekend in te gaan. Het was een geslaagde dag en we kijken 
nu al uit naar de Joy Factorlessen die nog gaan komen! 
 

Feride is druk bezig is met 
de rekenestafette 



	
	

 
 

 

 

 
 

Go Growies! 
 
Wie: Ties (10 jaar) en Demelza (11 jaar) van de Sint Bernardusschool 
Teamnaam: Blije Panda’s 
Ons leukste moment bij Bridge HDT tot nu toe:  
T: “De eerste les. Het was leuk om onze tutor te leren kennen en we gingen de eerste les leuke spelletjes doen.”  
D: “Ik vond de eerste les ook het leukst. We deden spelletjes en je kreeg die les ook te horen wie je tutor en je tutormaatje was.”  
Belangrijkste wat wij tot nu toe bij Bridge HDT geleerd hebben: 
T: “Deelsommen maken met een berekening. Ik gebruik dat ook in de klas en 
ik wist eerst niet zo goed hoe die berekening bij een grote deelsom moest.” 
D: “Ik heb geleerd om deelsommen te maken en ik heb ook geoefend met het 
maken van grote minsommen waarbij je moet lenen bij de buren.” 
Onze tips: 
D: “Als je sommen cijferend uit wil rekenen moet je de sommen goed onder  
elkaar opschrijven.” 
T: “Je moet altijd eerst je antwoorden nog even checken voordat 
je zegt dat je klaar bent.” 
 
	

Veelgestelde vragen 
Waarom vormen Check-in lessen een onderdeel van Bridge HDT? 
Check-in lessen zijn lessen waarin sociaal-emotioneel leren centraal staat. De bedoeling van de lessen is dat ze niet te zwaar, 
maar vooral luchtig, leuk en leerzaam zijn. Ze vormen een onderdeel van Bridge HDT, omdat de stichting, scholen en andere 
partners het belangrijk vinden dat kinderen niet alleen in hun rekenvaardigheden, maar ook op sociaal en persoonlijk gebied 
groeien. Door de sterke band met de tutor in een kleine setting merken we bovendien dat leerlingen behoefte hebben om ook 
over sociaal-emotionele onderwerpen te praten met hun tutor. Daar komt bij dat Check-in lessen kunnen bijdragen aan een 
fijne en productieve sfeer tijdens de rekenlessen.  
 
Hoeveel Check-in lessen zijn er en welke thema’s komen er aan bod?  
Gedurende het loopjaar worden er 6 Check-in lessen gegeven over telkens een ander sociaal-emotioneel thema. Tot nog toe is 
er 1 Check-in les geweest over samenwerken en 1 over emoties. De volgende thema’s zullen nog aan bod komen: 
(zelf)vertrouwen, persoonlijke doelen formuleren, integriteit en verantwoordelijkheid nemen, en sociaal-culturele ideeën over 
het man- of vrouw-zijn. De Check-in lessen zijn gebaseerd op een curriculum geschreven door een specialist in de Verenigde 
Staten. 
 
Waarom vormen Joy Factorlessen een onderdeel van Bridge HDT en hoeveel van deze lessen zijn er?  
Joy Factorlessen zijn speciale lessen waarin leerlingen rekenen op een speelse manier. Deze lessen koppelen we heel bewust 
aan de leefwereld van de kinderen. Door deze lessen is het mogelijk om hier een hele les bij aan te sluiten of een les buiten het 
Bridge HDT-lokaal plaats te laten vinden. We hebben dit loopjaar al 1 Joy Factorles gehad en er zullen er nog 3 volgen. 
 
Antwoord Hersenkraker: 123 gram. Hoe? Nou 1 bolletje is 20,5 gram, je geeft 5 vrienden en jezelf, dus 6 mensen een bolletje, 6 x 20,5 = 123 gram. 
 

Foto’s Joy Factor Les 

Jill-Ise en Bryan, van de Sint-
Bernardus school, zijn hard aan het 
rekenen en rennen tijdens de 
estafette. 

Arvin, van de ML King school, is zijn 
afgemeten zijkanten van de rechthoek bij 
elkaar aan het optellen. 

Hier zien we Wana, van 
de Wadden Molenwijk 
school, de omtrek van 
een rechthoek meten. 


