
	
	

 

Haarlem PO Editie 5 || December 2021  
  Een spetterend einde! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden, 
  
Het einde van het Bridge HDT loopjaar nadert en daarmee is dit alweer de laatste 
nieuwsbrief van dit jaar. Wij willen jullie daarom graag nog eenmaal meenemen in de 
gebeurtenissen van de afgelopen tijd.  
  
Taal is een belangrijk onderdeel van rekenen. Dit is ook zichtbaar in de eindtoets 
rekenen die de leerlingen in groep 8 maken; voor een groot deel bestaat deze uit 
verhaalsommen. Om hiermee te oefenen hebben wij bij Bridge HDT elke dinsdag 
‘verhaalsommendag’ waarop de leerlingen uitsluitend verhaalsommen maken. Bij 
deze sommen houden wij dezelfde volgorde aan als in het reguliere curriculum van 
Bridge HDT. Zo krijgen leerlingen altijd verhaalsommen die aansluiten op hun 
voorkennis.  
  
Om al het harde werken van de leerlingen aan de sommen te vieren, wordt er eens in 
de twee maanden een duo in het zonnetje gezet dat het meeste gegroeid is. Zo kan 
een duo erg gegroeid zijn in hun samenwerking, of kan een duo gegroeid zijn in de 
wijze waarop zij berekeningen opschrijven in hun schrift. Naast de tweemaandelijkse 
zonnetjes willen wij aan het einde van het jaar graag alle leerlingen in het zonnetje 
zetten tijdens de diploma-uitreiking van Bridge HDT. Wij kijken dan samen met de 
leerlingen terug op het afgelopen jaar en de wijze waarop zij allemaal gegroeid zijn.  
  
Niet alleen de leerlingen en tutoren hebben zich het afgelopen jaar ingezet, ook de 
betrokkenheid van de deelnemende scholen, de leraren en de ouders van onze 
leerlingen zijn van groot belang geweest voor dit succesvolle Bridge HDT jaar. Wij 
willen iedereen daarom nogmaals hartelijk danken voor hun betrokkenheid!  
  
Namens het hele team,  
Xuân Do  
Site Director Bridge HDT Haarlem PO 
 

 
 

Maak de onderstaande sommen 
kloppend door op de plekken van de 

een plus of een min in te vullen. 
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Hersenkraker! 
er	

 
Bij Bridge HDT vieren we de groei die leerlingen maken door hun ‘in het zonnetje’ te 
zetten. Onlangs werden onder andere Aylin en Garyan ‘in het zonnetje’ gezet, waarbij 
hun groei geprezen werd in een klassikaal praatje en op een poster. Hieronder lees je 
hoe zij dit hebben ervaren.  
 
Wie: Aylin (11 jaar) en Garyan (12 jaar) van de Sint Bernardusschool  
Teamnaam: De cheesy nacho’s  
Hoe ging bij jullie de ‘in het zonnetje’-uitreiking?  
A: “Een van de tutoren vertelde toen dat er nieuwe zonnetjes waren en toen ging 
iedereen trommelen en toen ging onze eigen tutor uiteindelijk de zonnetjesposter 
pakken. Het was wel spannend, maar het geeft je wel een goed gevoel.” 
G: “Ik vond het ook wel spannend, want ik was heel nieuwsgierig naar wie het ging 
worden.”  
Waarom hangen jullie ‘in het zonnetje’?  
G: “We hebben heel rustig gewerkt en we gingen vlot door alle sommen heen. Dat was 
al een tijdje zo, niet alleen die les zelf.” 
A: “En ook omdat we elkaar heel goed helpen.” 
Wat vinden jullie ervan dat jullie ‘in het zonnetje’ hangen?  
G: “Het was heel onverwacht en ik vond het ook best wel leuk.”  
A: “Ik vond het ook heel leuk!”  
 

Vertrek Xuân en Lotta  
 
Met ingang van het nieuwe 
loopjaar zullen Site Director 
Xuân Do en tutor Lotta 
Hoogman ons helaas verlaten. 
We willen hen enorm bedanken 
voor hun jarenlange inzet en 
enthousiasme en wensen hun 
heel veel succes in hun verdere 
loopbaan. Zerline Henning, nu 
nog tutor binnen ons team, zal in 
het nieuwe loopjaar de taken van 
Site Director op zich nemen. 
 

Zonnetjes	Garyan	en	Aylin	van	de	Sint	
Bernardusschool 

Xuân	 Lotta	 Zerline		



	
	

 

 
 
 

Go Growies! 
 
Wie: Ecrin (11 jaar) en Iqra (12 jaar) van basisschool de Wadden Molenwijk  
Teamnaam: De spelletjesliefhebbers 
Ons leukste moment bij Bridge HDT tot nu toe:  
E: “Toen we smoothies gingen maken voor de zomervakantie.” 
I: “En toen we voor de herfstvakantie een prijs hadden gewonnen met bingo.” 
Het belangrijkste wat wij tot nu toe bij Bridge HDT geleerd hebben:  
E: “Samenwerken, goed uitleggen en ook gewoon rekenen.” 
I: “En we hebben nieuwe trucjes geleerd met rekenen. Bijvoorbeeld over schaal en over 
breuken.” 
Onze tip voor andere kinderen:  
E: “Dat je nooit moet opgeven met iets en dat je iedere keer gewoon verder moet gaan.” 
I: “Ik ben het daarmee eens.” 
Is er nog iets dat jullie kwijt willen over HDT? 
E: “Ik vind het leuk dat we iedere keer een concentratie-oefening doen of een energizer.” 
I: “En op vrijdag spelletjes!” 
 
Impressie van een verhaalsommendag  
 
Iedere dinsdag zien de lessen er net wat anders uit dan op de andere dagen van de week 
en oefenen we met het maken verhaalsommen. De leerlingen werken deze dag in 
speciale schriftjes en uit speciale mapjes waar enkel verhaalsommen in staan.  
 
We beginnen deze dag met een energizer, een kort spelletje om de leerlingen wat energie 
mee te geven voor de les. Een energizer die we bijvoorbeeld wel eens doen is het spelletje 
‘balanceren’. De leerlingen staan dan in duo’s tegenover elkaar en houden hun handen 
tegen de handen van hun tutormaatje. Vervolgens proberen de leerlingen voorzichtig te 
duwen om zo de ander uit balans te krijgen. De leerling die ervoor zorgt dat de ander een 
stap moet zetten krijgt een punt.  
 
Hierna werken de leerlingen 3 minuten aan een Ready to Go, die er op 
verhaalsommendag net iets anders uitziet dan op de andere dagen. Een verhaalsommen 
Ready to Go bevat altijd een droge som, een korte verhaalsom, een vraag over 
verhaalsommen en een vierde vraag die de tutoren zelf mogen invullen.  
 
Soms werken de leerlingen met een BOU-check (Begrijpen-Ordenen-Uitrekenen-
Checken), een stappenplan voor het oplossen van verhaalsommen. In de afbeelding 
naast deze impressie zie je hoe zo’n BOU-check eruit kan zien. Voordat de leerlingen de 
som uitrekenen moeten ze in dit stappenplan eerst informatie uit de verhaalsom 
opschrijven en daar een (schematische) tekening van maken. Nadat ze de som uit het 
verhaaltje gehaald en opgelost hebben, doen de leerlingen een check waarbij ze 
bijvoorbeeld kijken of ze de juiste eenheid hebben genoteerd.  
 
De verhaalsommenles sluiten we af met een Ticket to Leave, die hetzelfde is opgebouwd 
als de Ready to Go. Daarna is de verhaalsommenles ten einde.  
 

Iqra	en	Ecrin	van	de	school	Wadden	
Molenwijk 

Een	voorbeeld	van	een	ingevulde	
BOU-check 

Veelgestelde vragen 
 

Hoe is het Bridge HDT-project gefinancierd?  
Stichting The Bridge Learning Interventions steunt voor een groot deel op subsidies van externe partijen. Dit kunnen 
fondsen van de overheid zijn, maar ook liefdadigheidsfondsen en samenwerkingsverbanden. Het Bridge HDT project in 
Haarlem PO is gefinancierd door de Gemeente Haarlem, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-
Kennemerland, de schoolbesturen Spaarnesant en TWijs en het ministerie van OCW (Gelijke Kansen Alliantie). 
 
Wie hebben dit loopjaar de nieuwsbrieven gemaakt?  
Er zijn een aantal mensen die dit jaar aan de nieuwsbrieven van Bridge HDT Haarlem PO hebben gewerkt. Site Director 
Xuân heeft voor iedere nieuwsbrief een inleiding verzorgd. De tutoren Eva en Lotta hebben de overige onderdelen van de 
nieuwsbrief geschreven. Tot de zomervakantie heeft onze toenmalige stagiaire Yasmin gezorgd voor de hersenkraker en de 
lay-out van de nieuwsbrief. Verder hadden de verschillende nieuwsbrieven niet tot stand kunnen komen zonder onze 
leerlingen en IB’ers die we gedurende dit loopjaar mochten interviewen.  
 Antwoorden op de hersenkraker: 5-2+6-5+3-7=0    7+4+8-3-5-1=10     6+4-5+9+7-1=20  

Roshni	van	de	school	Wadden	Molen-
wijk	tijdens	een	rekenspelletje 


