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 Plezier in rekenen 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leer-

krachten en anderen, 

The Bridge HDT Haarlem VO is 

met veel enthousiasme maandag 30 

augustus weer gestart!  

Binnen Bridge HDT vinden we het 

belangrijk dat leerlingen Joy Factor 

ervaren bij het rekenen. Met deze 

term bedoelen we dat we leerlingen 

op een spelenderwijs laten rekenen. 

We proberen aan te sluiten bij de 

leefwereld van onze leerlingen en 

zo rekenen aantrekkelijker te ma-

ken. We vragen bijvoorbeeld aan 

leerlingen wat zij graag doen buiten 

school en maken daar een verhaal-

som over. Verder is er rekenmateri-

aal wat we gebruiken, waaronder 

namaakgeld, getallenlijnen, klokken 

en breukentorens. Door visueel be-

zig te zijn met rekenen kan je je be-

paalde rekenbegrippen beter in-

beelden. Tevens zijn er rekenraad-

sels, rekenpuzzels en rekenspelle-

tjes. Naast de aanwezigheid van Joy 

Factor in de reguliere tutorlessen, 

organiseren we vier keer per jaar 

een speciale Joy Factor-les, hier-

over lees je hieronder meer.  

Zoals de Amerikaanse dichter Alf-

red Mercier ooit zei: “Wat je met 

plezier leert, vergeet je nooit!”  

 

Namens het hele team,  

Joosje Slot  

Site Director Bridge HDT Haarlem 

VO  
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In elke rij moeten de getallen  

1-6 één keer voorkomen. In 

elke kolom ook één keer. En 

in elk vak van zes (binnen de 

dikke lijnen) ook één keer. 

Voor onze eerste Joy 

Factor les deden de leer-

lingen een escape room. 

Duo’s moesten zo snel 

mogelijk rekenraadsels 

oplossen om te proberen 

als eerste uit de escape 

room te ontsnappen!

Eerste Joy Factor Les 

Onze tweede Joy-Factor 

les was een speurtocht. 

Duo’s moesten antwoor-

den op vragen zoeken 

(en vaak ook uitrekenen) 

in het lokaal, online of in 

een boek. De antwoor-

den vormden samen een 

verhaal over de zomerva-

kantie.  

Tweede Joy Factor Les 
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Frequently Asked Questions 

Waarom is Joy Factor een belangrijk onderdeel van de Bridge HDT-tutorlessen? 
 

Joy Factor zorgt ervoor dat rekenen beter aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Wanneer leerlingen re-
kenen leuk vinden, zijn ze meer gemotiveerd en zullen ze meer interesse in rekenen ontwikkelen. Ook zorgt 
plezier voor een veilige sfeer in de groep, waardoor leerlingen beter kunnen leren en beter in hun vel zitten. 
 
Wat is de themavraag? 
 

Een van de manieren waarop we Joy Factor brengen in de lessen is door het gebruik van een themavraag. 
Een themavraag is een rekenvraag waarbij leerlingen worden aangemoedigd nieuwe dingen te proberen en op 
een andere manier met rekenen om te gaan dan in de rest van de les. Leerlingen hebben vijf weken waarin ze 
af en toe aan de themavraag werken en, aan het eind van de vijf weken, kiezen we per groep een duo die hun 
antwoord mag presenteren. Zo zijn de leerlingen op dit moment bezig met het ontcijferen van Romeinse cij-
fers. 

 

REKENSPELLETJES 
Soms doen we op vrijdag de laatste 15 minuten van de les rekenspelletjes. Dit 

zijn spelletjes waar je bij moet rekenen maar waar je ook heel veel plezier mee 

kan hebben. Leerlingen hebben hier vaak veel zin in! 

7-ate-9 
 

Het spelletje 7-ate-9 zorgt vaak voor gezelligheid op de vrijdag-

middag en is een favoriet onder de leerlingen. Iedereen mag zo 

snel ze kunnen kaarten uit hun hand op de kaart in het midden 

spelen. Als de kaart in het midden een 6 is met een +/- 3 erop 

betekent dat hier een 6 - 3 = 3 of een 6 + 3 = 9 opgelegd mag 

worden. Je probeert zo snel mogelijk je hand leeg te spelen. 

Bij dit spel moet je goed blijven opletten! 

Potje Duizend 
 

Dit spel kan je zeer gemakkelijk thuis spelen; je hebt alleen pen, papier 

en één dobbelsteen nodig. Op het papier staan 9 vakjes. De bovenste 

drie vakjes vormen een getal. Stel je hebt in het eerste vakje een 5, in het 

tweede vakje een 2 en in het derde vakje een 4 dan is het bovenste getal 

524. De middelste drie vakjes vormen ook een getal en de onderste drie 

vakjes ook. Na 9 worpen tel je de drie getallen bij elkaar op. Degene die 

het dichts bij 1000 uitkomt wint.  

Bij dit spel heb je een slimme tactiek nodig en een beetje dobbelgeluk!  


