
 
 
Stichting the bridge learning interventions              
Mundus College                                   maart 2022   

 
Intro 
Hoi allemaal! Wat leuk dat jullie de nieuwsbrief van The Bridge lezen. In deze nieuwsbrief 
stellen we graag onze nieuwe tutoren aan u voor en vertellen wij u meer over ouderinloop 
lessen. 

 
Komt u een les bijwonen? 
Wij willen u graag uitnodigen om een HDT rekenles bij te wonen. Op donderdag 14 april 
en dinsdag 19 april zullen deze ouderinloop lessen plaatsvinden. U kunt bij een van deze 
twee lessen de laatste twintig minuten aansluiten en maakt u persoonlijk kennis met de 
tutor van uw kind. Ook zult u uitleg krijgen over hoe onze les eruit ziet en kunt u al uw 
vragen en opmerkingen stellen.  

U heeft als het goed is ook al een brief van ontvangen over de ouderinloop lessen. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u dit aangeven tijdens het drie-wekelijkse telefoongesprek van 
de tutor van uw kind. De tutor zal dan ook vragen welke dag u het beste uitkomt om mee te 
kijken.  

 
Nieuwe tutoren 
Wij hebben sinds januari een aantal 
nieuwe tutoren bij de HDT-lessen. Wij 
stellen ze hier graag aan u voor: 
 
Willeke 
Hallo allemaal, ik ben Willeke en ik 
werk sinds 18 januari bij The Bridge. Ik 
heb wiskunde gestudeerd en in mijn 
vrije tijd wandel ik graag in de duinen. 
Daarnaast vind ik het leuk om te 
tennissen en houd ik van bordspellen 
en het oplossen van Zweedse puzzels.  
Ik vind het belangrijk dat iedereen de 
kans krijgt te leren (rekenen) en hoop 
hieraan bij te dragen door tutor te zijn 
bij The Bridge 

Van linksboven naar rechtsonder: Jason (tutor),Jannnick (invaltutor), Tim  
(tutor), Ron (tutor), Willeke (tutor), Giovienca (Site Director) en Ellen (tutor). 

 
                         

 
 



Ron 
Hoi, ik ben Ron en sinds februari van dit jaar Tutor in Nieuw-West. In november van het 
afgelopen jaar zat mijn werkzame leven erop - ik was docent, trainer en manager in het 
hoger beroepsonderwijs - maar echt zin om te stoppen had ik niet. Hoe fijn is dan een 
project als HDT - een activiteit waarmee ik hoop om iets te kunnen betekenen voor de 
leerlingen van het Mundus College. 
 
Veranderen of iets bereiken, van bekend naar onbekend gaat niet vanzelf. Het belangrijkste 
is altijd maar weer de 'aan-knop' te vinden  - het zin maken. In beweging komen gaat het 
best als je een doel voor ogen hebt - als je weet waar je het voor doet - zo heb ik geleerd - 
en DAT wil ik graag doorgeven. 
 
Jason 
Hoi! Ik ben Meester Jason en ik geef rekenles bij HDT. Hoewel ik rekenen natuurlijk super 
geweldig vind, heb ik ook andere hobby's: ik hou heel erg van videobewerken, fietsen en 
voetballen. Ik verheug me erop om jullie te helpen en ik hoop dat ik mijn steentje kan 
bijdragen. 
 

 

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 worden aangemoedigd om samen aan de 
themavraag werken en we behandelen allerlei onderwerpen. De laatste themavraag ging 
bijvoorbeeld over Romeinse cijfers! 

Welk jaartal staat hier? 

Tot slot 
Bedankt voor het lezen van deze The Bridge HDT nieuwsbrief! Bij vragen kunnen jullie 
altijd mailen naar onze Site Director Giovienca, g.saluna.tbli@gmail.com, of even 
binnenlopen in ons lokaal, 301 op de derde verdieping. En aan onze leerlingen: we zien 
jullie weer op dinsdagen en donderdagen!  
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