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Intro – een spetterend einde!  
Hoi allemaal!   
Wat leuk dat jullie de allerlaatste nieuwsbrief 
van dit project lezen. Het Bridge HDT project 
met de tweedejaars op het Mundus College 
loopt alweer bijna ten einde. De laatste 
lesdag is op vrijdag 21 januari en op die dag 
zal er ook een diploma-uitreiking plaatsvinden 
tijdens lestijd. Hiervoor zult u binnenkort 
uitgenodigd worden door de tutor van uw 
kind. Wij hopen dat iedere leerling met plezier 
terugkijkt op het afgelopen jaar waarin we 
samen veel hebben gerekend, geleerd van 
elkaar en gelachen. Namens alle tutoren 
wensen wij jullie alvast een fijne vakantie en 
een gelukkig nieuwjaar toe!  

 
Speciale lessen   
Natuurlijk ligt de focus van Bridge HDT op het 
rekenen, maar dit betekent niet dat wij alleen 
maar bezig zijn met het maken van sommen. 
Om de paar weken organiseren wij speciale 
lessen die leerlingen niet alleen beter maken 
in rekenen, maar waarbij ze ook andere 
vaardigheden ontwikkelen. Goede 
voorbeelden van deze vaardigheden zijn: goed 
leren lezen, het ontwikkelen van meer 
zelfvertrouwen en leren hoe je goed kan 
samenwerken. 
 
Verhaalsommendag 
 
Omdat wij in ons dagelijks leven meer met 
rekenen te maken hebben, dan dat we ons 
realiseren, is het belangrijk dat de leerlingen 
niet alleen droge sommen kunnen uitrekenen. 
Een rekenprobleem oplossen vergt vaak meer 
dan alleen een som kunnen maken. Om dit 
aspect te benadrukken, hebben wij een keer in 
de twee weken een verhaalsommendag. De 
leerlingen krijgen dan een les waarbij alle 
rekenopdrachten in verhaalvorm worden 
gegeven. Verhaalsommen helpen bij het beter 
kunnen toepassen van de geleerde stof en 
laten leerlingen op verschillende manieren 
naar een oplossing zoeken.  

 
Tijdens deze lessen  leren de leerlingen welke 
stappen je kunt zetten om van een 
verhaalsom naar een kloppend en compleet 
antwoord te komen.  ‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joy Factor-les 
Bij Bridge HDT is het ook belangrijk dat de 
band tussen de leerlingen onderling en die 
met hun tutor goed is. Daarom organiseren wij 
in de laatste les voor elke vakantie een Joy 
Factor-les. Hierin doen wij leuke activiteiten 
waarbij de focus ligt op plezier hebben met 
rekenen. Door de Joy Factor-les leren de 
leerlingen en tutoren elkaar op een andere 
manier kennen. In de les voor de 
herfstvakantie hebben wij een 
ganzenbordspel gedaan waarbij de leerlingen 
allerlei soorten (reken)vragen moesten   
beantwoorden.  Een leuke manier om elkaar 
beter te leren kennen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook meester Jannick had het naar zijn zin tijdens de Joy 
Factor-les 



                                                       
 

 
 
SEL-les   

De letters SEL staan voor Sociaal Emotioneel 
Leren. Drie keer per jaar vindt er een SEL-les 
plaats waarbij we stilstaan bij sociale en 
emotionele thema’s. Centraal in deze les 
staan aspecten zoals de omgang met elkaar 
op school en het vormen van standpunten en 
meningen over maatschappelijke 
vraagstukken. De laatste SEL les met de 
tweedejaars ging over faalangst en hoe je om 
kan gaan met stressvolle situaties, zoals 
bijvoorbeeld een toets.    

                 
Veelgestelde vragen 
 

• Krijgen de leerlingen huiswerk 
mee voor Bridge HDT? 

Bridge HDT verzorgt rekenlessen op school 
tijdens de normale lestijden. De leerlingen 
hoeven geen spullen mee te nemen voor 
Bridge HDT want we hebben alle 
rekenmaterialen in de klas liggen. Omdat 
Bridge HDT alleen tijdens schooltijden 
plaatsvindt, geven we de leerlingen ook geen 
huiswerk mee. 
 

• Wat is de rol van de Site 
Director? 

De Site Director (SD) maakt een planning van 
de lessen en zorgt ervoor dat deze goed 
verlopen. Ook heeft de SD regelmatig contact 
met de mentoren zodat eventuele problemen 
en succesmomenten of informatie makkelijk 
gedeeld kan worden. Verder houdt de SD 
houdt ook toezicht dat de leerlingen zich aan 
de schoolregels houden. 
 

• Hoe lang hebben leerlingen 
Bridge HDT?  

Deze leerlingen hebben sinds dit schooljaar 
drie keer in de week les en het project heeft 
een looptijd van ongeveer een jaar. De laatste 
lesdag van dit jaar zal plaatsvinden op 21 
januari.  
 

 
 
                 Hersenkraker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun jij ervoor zorgen dat de getallen in elke rij, 
kolom en diagonaal samen optellen tot 18? 

 
 
DOEI! 
Bedankt voor het lezen van deze The Bridge 
HDT nieuwsbrief! Wij wensen jullie nogmaals 
een fijne vakantie en een gelukkig nieuwjaar. 
Hopelijk zien we jullie op de diploma-
uitreiking op 21 januari! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


