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De herfst: Een periode om de balans op te maken 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden, 
  
Het is inmiddels volop herfst. De stralende zon is nog steeds zichtbaar, maar nu in combinatie 
met een frisse wind, de vallende, gekleurde bladeren en het natte mos. Ook de leerlingen van 
Bridge HDT Haarlem PO blijven stralen, terwijl zij - heel toepasselijk bij de herfst - de kennis 
die ze tot nu toe hebben opgedaan kunnen laten indalen. De herfst is namelijk een tijd van 
inkeer en het opmaken van de balans. Wat hebben we tot nu toe geleerd en waar gaan we de 
komende tijd nog aan werken? 
  
De verschillende scholen die meedoen aan Bridge HDT maken ook eens in de zoveel tijd samen 
de balans op in stuurgroepoverleggen. Dit zijn overleggen waarbij een vertegenwoordiger van 
elke school meepraat over het verloop van Bridge HDT op hun school. Zo houdt iedereen elkaar 
goed op de hoogte. Bij deze overleggen zijn ook leden van het samenwerkingsverband aanwezig. 
Het samenwerkingsverband kijkt ieder jaar samen met The Bridge welke scholen het meeste 
baat zullen hebben bij Bridge HDT en uiteindelijk geselecteerd worden om hieraan mee te 
doen.  
  
Niet alleen de scholen willen op de hoogte blijven; de betrokkenheid van de ouders van onze 
leerlingen is namelijk net zo belangrijk. Om die reden heeft er eind september een ouderinloop 
plaatsgevonden. Hierbij kwamen heel wat ouders fysiek of online meekijken met een Bridge 
HDT-les. Tijdens het wekelijkse oudercontact konden de tutoren en de ouders napraten over de 
bijgewoonde les. Wij vinden het ontzettend leuk dat jullie (online) bij ons langs zijn geweest en 
we hopen jullie een goed beeld te hebben gegeven van wat wij bij Bridge HDT doen.  
 
Namens het hele team,  
Xuan Do,  
Site Director Bridge HDT Haarlem PO 
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Hersenkraker! 

er 

Go Growies! 
 
Wie: Yasmine (12 jaar) en Jennah (11 jaar) van de Don Boscoschool  
Teamnaam: Yennah 
Ons leukste moment bij Bridge HDT tot nu toe:  
Y: “De momenten dat we mochten samenwerken!”  
J: “En de laatste les voor de zomervakantie toen we smoothies gingen maken.”  
Het belangrijkste wat wij tot nu toe bij Bridge HDT geleerd hebben:  
J: “Dat je fouten mag maken en daar kun je dan van leren.”  
Y: “We hadden een keer een check-in les waarin we leerden om respect te hebben voor 
 elkaar en hoe we goed naar elkaar moeten luisteren.”  
Onze tip voor andere kinderen:  
J: “Als je een foutje maakt dan maakt dat niet uit.”  
Y: “Je moet goed naar je tutor luisteren zodat je de uitleg snapt. Misschien moet je er 
een keer een toets over makken en dan is het handig dat je geluisterd hebt naar de  
uitleg van je tutor.”  

 

 

 
 

 

Iqra (Wadden Molenwijk) met haar 
vader tijdens de ouderinloop 



 
 

 

 

 

 

 
 

Veelgestelde vragen 
 
Hoe ziet de werkdag van een tutor eruit? 
De werkdag van een tutor begint op de meeste dagen om 08:00 uur met een teamactiviteit, zoals intervisie of een 
teamvergadering. Na deze activiteit beginnen om 09:00 uur de eerste lessen waarin de tutoren 50 minuten lang lesgeven aan 
twee leerlingen. In totaal geven de tutoren vijf lessen op vier verschillende scholen (op de St. Bernardusschool geven we les aan 
twee groepen). Om 15:00 eindigt de laatste les en gaan de tutoren naar huis. Thuis schrijven zij dan nog een rapportage over de 
lessen van die dag. Wanneer een tutor ziek is, wordt deze informatie overgedragen aan de (inval)tutor die de leerlingen 
overneemt. Verder besteden de tutoren thuis nog tijd aan het contact met ouders en de voorbereiding van de lessen voor de 
volgende dag.  
 
Wat is de opleidingsachtergrond van de tutoren?  
Tutoren hoeven geen specifieke opleidingsachtergrond te hebben. Wel dienen ze tijdens de sollicitatieprocedure te slagen voor 
een rekentoets op 2F-niveau en geven ze een proefles of geven zij een reflectie op een beschreven situatie uit de praktijk. Deze 
beschreven situatie wordt van tevoren toegestuurd en tijdens het sollicitatiegesprek wordt deze besproken. De Site Director is 
zelf ook tutor geweest en hij/zij is ieder lesuur in het lokaal aanwezig en observeert alle tutoren één keer per week. Ook is er één 
keer per week intervisie waarin we casussen uit de praktijk met elkaar bespreken. Tutoren krijgen ook tijd voor ‘gezamenlijke 
lesvoorbereiding’ waarin ze verschillende rekenonderwerpen met elkaar bespreken.  

 

 

Antwoord Hersenkraker: 5 want: Boom = 7 Paddenstoel = 4 (7 + 4 = 11) Pompoen = 9 (7 + 9 = 16) Dus: 9 (pompoen) – 4 (paddenstoel) = 5 

 
“Na de eerste HDT-les zie ik al dat de kinderen gaan stralen” 
 
Sinds vorig loopjaar wordt er tutorles gegeven op de Sint Bernardusschool. Maaike van Lieren, leerkracht 
en Interne Begeleider (IB’er) op deze school, vertelt over haar ervaringen met Bridge HDT.  
 
Hoe zijn jullie bij Bridge HDT terecht gekomen? 
“De Sint Bernardusschool is in contact gekomen met Bridge HDT via het Samenwerkingsverband  
Zuid-Kennemerland. Wij zijn heel blij dat onze school is uitgekozen om mee te mogen doen met dit  
project. Wij zien namelijk dat veel kinderen in groep 7/8 Bridge HDT nodig hebben.” 
 
Op welke manier ben jij betrokken bij Bridge HDT? 
“Als vertegenwoordiger van de school zorg ik ervoor dat de tutoren en Site Director dagelijks in onze  
school kunnen zijn. Ook breng ik hen in contact met onze leerkrachten.” 
 
Wat zijn jouw ervaringen met Bridge HDT? En wat krijg je van ouders en leerlingen terug? 
“Ik vind het een heel mooi project, omdat ik eigenlijk na de eerste les al zie dat de kinderen gaan stralen. Het brengt ze heel 
veel in hun rekenontwikkeling én in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit komt doordat 1 tutor 2 leerlingen heeft, 
waardoor de tutor de kinderen écht leert kennen. Dit was ook heel goed te merken aan de persoonlijke praatjes van de tutoren 
tijdens de diploma-uitreiking aan het einde van het vorige loopjaar van Bridge HDT. Ik merk dat veel kinderen met heel veel 
plezier naar de lessen gaan en zich daar echt gehoord voelen, en dat dit voor hen een heel groot verschil maakt voor hoe zij 
naar school komen. Zij staan heel erg open voor het leren, gaan rekenen leuk vinden en krijgen meer zelfvertrouwen. Ook 
leerkrachten en ouders zien die groei.”   
 
Wat hoop je dat de leerlingen opsteken bij Bridge HDT?  
“Ik hoop dat zij meer plezier krijgen in rekenen en in leren en dat zij ervaren dat ze ergens beter in kunnen worden als zij 
doorzetten en iets iedere dag oefenen. Hopelijk nemen zij dit besef mee naar de middelbare school.”  

 
 

 

Tutoren en leerlingen op de Sint 
Bernardus na afloop van de rekenbingoles 

Luciano en Yousra van de Sint 
Bernardusschool met hun prijzen 

Op de Wadden Molenwijkschool 
wonnen Ecrin en Iqra 

Meester Nick als 
bingomeester 


