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Weer fris van start! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden, 
	
Met de zomervakantie achter de rug, zijn wij de afgelopen weken met alle leerlingen weer fris 
en enthousiast van start gegaan. Oude kennis wordt weer opgefrist en nieuwe inzichten worden 
opgedaan. Gelukkig hebben wij de meeste tutoren na de zomervakantie weer mogen 
verwelkomen. Aan het einde van het schooljaar hebben wij helaas wel afscheid moeten nemen 
van tutor Chris, onze stagiaire Yasmin en onze invaltutor Selena. Wij willen hen graag 
bedanken voor hun inzet voor onze leerlingen en hun ondersteuning van de tutoren en wensen 
hun veel succes in hun verdere loopbaan. Daarnaast verwelkomen wij onze nieuwe 
(inval)tutoren Zerline en Linda.  
	
Naast de rekenlessen zullen onze leerlingen ook de komende maanden weer deelnemen aan een 
paar Check-in lessen over verschillende sociaal-emotionele thema’s. Vlak voor de vakantie 
hebben de leerlingen een Check-in les gehad over kwaliteiten en (zelf)vertrouwen. Het doel van 
deze les was dat leerlingen meer vertrouwen in zichzelf zouden krijgen door te ontdekken wat 
hun kwaliteiten zijn en waar zij nog aan zouden willen werken. Afgelopen week hebben de 
leerlingen een Check-in les gehad over missie en visie. Tijdens deze les lieten wij onze 
leerlingen nadenken over hoe zij hun toekomst graag zouden zien en welke concrete stappen 
ervoor nodig zijn om hun doelen in de toekomst te kunnen verwezenlijken. 
	
Voor het verwezenlijken van deze doelen, ook op rekengebied, hebben onze leerlingen de 
afgelopen maanden kennis mogen maken met de mascottes van HDT: Growie en Fixie. Growie 
weet dat iedereen wel eens foutjes maakt en dat dit niet erg is, omdat je juist hiervan kan leren. 
Growie gelooft er dan ook in dat je door veel te oefenen altijd wat bij kunt leren en daardoor 
zult groeien. Fixie daarentegen denkt dat je niet kunt veranderen en dat alles al vaststaat. 
Binnen het tutorproject geloven we dat alle leerlingen Growies zijn of 
kunnen worden en dus kunnen groeien in rekenen, ook door goed samen 
te werken en van elkaar te leren. Wij kijken ernaar uit om met alle 
Growies ons in te zetten tot eind januari en iedereen te zien groeien!  
	
Namens het hele team,  
Xuân Do  
Site Director Bridge HDT Haarlem PO 

 

 
 

	
	

	

Hersenkraker! 
er	

 
 

Go Growies!  
 
Wie: Quinta (11 jaar) en Feride (11 jaar) van de Sint Bernardusschool 
Teamnaam: De Rekenbende  
Ons leukste moment bij Bridge HDT tot nu toe:  
Q: “Voor mij was dat het moment waarop we meester Fred leerden kennen. Het was  
leuk om voor het eerst extra les in rekenen te krijgen, omdat ik dit soms nog best  
wel moeilijk vind.”  
F: “Wat ik het leukste vind is dat we rekenen, maar ook met elkaar kunnen lachen.  
Soms moeten we serieus zijn, maar er is ook tijd voor grapjes. Ik leer hier heel veel.”  
Het belangrijkste wat wij tot nu toe bij Bridge HDT geleerd hebben:  
F: “Deelsommen heb ik hier heel goed geleerd. Ik wist eerst niet hoe ik deze moest  
uitrekenen, maar nu wel.”  
Q: “Ik ook. Ik weet nu welke stapjes ik moet doen om deelsommen op te lossen.”  
Onze tip voor andere kinderen:  
Q: “Het is goed om berekeningen op te schrijven, want als je een verkeerd antwoord hebt kun je kijken waar het 
mis ging.”  
F: “Soms hebben kinderen niet veel zelfvertrouwen in rekenen. Mijn tip is dat kinderen meer zelfvertrouwen in 
rekenen moeten hebben. Als iets niet lukt is dit niet erg, omdat je van fouten kunt leren.”  
Wat wij verder nog kwijt willen over Bridge HDT: 
F: “Jullie hulp is echt goed, dus dank jullie wel!” 
 

												Juf	Zerline 



	
	

 
 

 

Veelgestelde vragen 
Waarom worden ouders/verzorgers betrokken bij het Bridge HDT-project?  
Wij geloven dat ouders/verzorgers hun kind het beste kennen. Wij geloven dat door goed met hen samen te werken het mogelijk 
is om het allerbeste uit iedere leerling te halen, niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook wat betreft motivatie, 
werkhouding en zelfvertrouwen.  
  
Waarom is er wekelijks een oudercontact moment? 
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van hoe het in de Bridge HDT-lessen gaat met hun kind. Door 
te bellen kunnen we iedere week een update geven. Verder willen we juist ook de vele positieve berichten met ouders/verzorgers 
delen. Door een wekelijks oudercontact moment willen we voorkomen dat er pas contact is als het met een leerling minder goed 
gaat.  
  
Hoe verloopt het contact tussen de klassendocent van mijn kind en de tutor van mijn kind?  
Het komt voor dat een tutor en een klassendocent elkaar spreken, maar in principe loopt het contact met de klassendocent via de 
Site Director. Een paar keer per jaar vindt er echter een leerkrachtgesprek plaats, waarin de Site Director samen met één of twee 
van de tutoren een gesprek heeft met de klassendocent. In dit gesprek wordt besproken hoe het met de leerlingen gaat qua 
rekenen, gedrag en werkhouding.  
 
Wanneer is de eerstvolgende ouder inlooples? 
Een paar keer per jaar zijn ouders/verzorgers welkom om een deel van de les (online) mee te kijken. De eerstvolgende ouder 
inlooples vindt plaats in de week van maandag 27 september. Ouders zijn dan welkom om een deel van de les mee te kijken.  
  
Wat kan 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 vier uur per week extra rekenen. Wel kunnen 
ouders/verzorgers hun kind vragen naar de tutorlessen (vraag bijvoorbeeld naar een voorbeeldsom). Ook kunnen zij hen laten 
oefenen met rekenen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door hen te laten betalen in de winkel of door te vragen hoe laat het is. 
 
Antwoord Hersenkraker: 27. De koffer is 5 (5+5=10), de zonnebrand is 7 (7x7=49) en de slipper is 4 (4x4=16). 4x5=20 en dan 20+7=27. 

Impressie van de Check-in les 
Op een vrijdag in juni hadden onze leerlingen een Check-in les die in het teken stond van zelfvertrouwen en vertrouwen in 
anderen. Nadat de leerlingen een korte introductie kregen over dit onderwerp, deden zij hierover verschillende opdrachten in 
hun eigen tutorgroepje. 
 
Tijdens de oefening waarmee we de les startten, werd meteen het onderlinge vertrouwen op de proef gesteld. De tutor had een 
stoel in het lokaal gezet terwijl één van de twee leerlingen de ogen dicht had. De andere leerling werd de blindegeleide en die 
moest zijn of haar tutormaatje met woorden naar de stoel begeleiden. De leerlingen mochten elkaar alleen aanraken als er 
anders een botsing zou ontstaan.   
 
Na deze leuke start maakten alle leerlingen en tutoren de Check-in. Dit zijn vier vragen die gaan over onze gevoelens en 
gedachten, bijvoorbeeld vragen als “Hoe voelt jouw lichaam zich vandaag?” en “Met wie of wat voel jij je verbonden?”. Deze 
Check-in duurde 3 minuten en we schreven de antwoorden in stilte op ons bordje. Na de 3 minuten deelden we één voor één 
onze antwoorden met elkaar. 
 
Voor de volgende opdracht kregen alle leerlingen een poster die uit verschillende delen bestond. In het midden stond een 
spiegel afgebeeld waarin de leerlingen een zelfportret of een mindmap over zichzelf mochten maken. Ook was er een vakje met 
de titel ‘mijn kwaliteiten’ en een vakje met de titel ‘verbeterpunten’. Met behulp van kwaliteitenkaartjes mochten de 
tutormaatjes eerst voor elkaar een kwaliteit uitkiezen. Daarna mochten ze voor zichzelf andere kwaliteiten en een verbeterpunt 
opschrijven. Vervolgens stelden ze voor een van hun verbeterpunten een concreet doel en (tijds)plan op. Tijdens het maken 
van de poster hadden de leerlingen leuke en nuttige gesprekken met hun tutor en tutormaatje.  
 
De leerlingen sloten de les af met een Check-out. Dit waren drie reflectievragen over de les en twee vragen over 
(zelf)vertrouwen. Vragen die hierbij aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld “Wat is het belangrijkste wat je vandaag geleerd 
hebt?” en “Kun je iedereen blind vertrouwen? Waarom wel/niet?”. Ook de Check-out duurde drie minuten en werd 
nabesproken. Na afloop keken we terug op een geslaagde les.  


