
 

 
 

A Fresh Start 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en 
geïnteresseerden, 

 
Vol enthousiasme zijn wij het derde loopjaar van ‘The Bridge 
HDT’ in Amsterdam Zuidoost gestart! 

 
Bridge HDT-lessen zijn extra rekenlessen onder schooltijd. In 
elke les doen 10-12 leerlingen mee: de leerlingen zijn 
opgedeeld in duo’s, die ieder een eigen tutor hebben. Wij 
zullen het hele schooljaar tutorles gaan geven aan deze 
leerlingen. We zijn dankbaar voor de warme ontvangst van de 
scholen en kijken uit  naar een fijne samenwerking! 

 
Rekenwerk op maat 
De leerlingen werken uit ons eigen curriculum, dat gebaseerd is 
op 1F-niveau (het minimale niveau voor het einde van de 
basisschool). Het curriculum bestaat onder andere uit optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen, breuken en procenten. 

 
De leerlingen gaan op hun eigen tempo door de lessen heen. 
Doordat de tutor maar twee leerlingen heeft, kan de tutor 
maatwerk leveren en meer aandacht besteden aan de 
onderwerpen die een leerling lastig vindt. 

 

Meer dan rekenen 
We besteden in de lessen naast het rekenen ook aandacht 
aan     concentratie, samenwerking en een juiste werkhouding. 
Wij proberen de leerlingen te laten inzien dat door veel 
oefenen en in jezelf te geloven iedereen goed kan worden in 
rekenen. De tutoren hebben tweewekelijks contact met de 
ouders/verzorgers om hen op de hoogte te houden van 
onder         andere deze ontwikkelingen en om ideeën uit te 
wisselen. Ook bespreken we met het schoolpersoneel hoe wij 
de leerlingen zo     goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wij 
geloven dat deze samenwerking essentieel is voor het succes 
van het project! 

Namens het hele team, 
Kirsten Bedner, Site Director van The Bridge 
HDT Amsterdam-Zuidoost (PO) 
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Feitjes over The Bridge HDT 
• We geven dit jaar les op 6 basisscholen! 

De Achtsprong Holendrecht  
Blauwe Lijn Onze Wereld 
De Morgenster De Brink 

• Ons team bestaat uit 7 tutoren, 1 invaltutor 
en 2 Site Directors 

• Elke tutor heeft 2 leerlingen per les 
• We geven in totaal les aan 97 leerlingen 
• Elke dag geven we 5 lessen 
• Elke les duurt 50 minuten 

 

Nieuwsbrief 



 

 
 
 

Ons Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Henriëtte Koenen 

Hallo, mijn naam is Henriëtte Koenen. Ik 
vind het heel leuk om te werken voor The 
Bridge en de kinderen HDT rekenles te 
geven.  
Het is leuk om te zien als de kinderen 
stapjes verder komen met rekenen en dat 
vind ik dankbaar werk. Ik vind rekenen leuk 
en ook belangrijk. 
Ik woon in Leidschendam en heb 2 
kinderen: zoon 22 jaar, dochter 19 jaar. 
Mijn hobby's zijn: fietsen, wandelen in de 
natuur en muziek. 
Als ouders vragen hebben, hoor ik dat 
graag.  
en dat vind ik dankbaar werk. Ik vind 
rekenen leuk en ook belangrijk. 
 

Willem Vrooland 

Hi! Ik vind het super om sinds dit jaar 
les te mogen geven bij HDT. Ik woon 
in Zuidoost en vind het leuk om aan 
de kinderen in mijn wijk les te geven. 
Sommige kinderen ben ik zelfs al 
tegen gekomen op de voetbalpleintjes. 
Naast voetbal hou ik erg van koken, 
lezen en van het eten opeten. 

 

Fatima Mezjan 

Hoi, ik ben Fatima. Ik werk met plezier 
als rekentutor bij The Bridge. Als 
rekentutor is het iedere dag een 
nieuwe uitdaging om de kinderen te 
onderwijzen. Ik ben blij om een steentje 
bij te dragen bij de ontwikkeling en de 
groei van de leerlingen. Ik kijk dit jaar 
weer uit om de kinderen nieuwe skills 
te leren en om hen zien te stralen en te 
groeien zowel in het rekenen en hun 
zelfvertrouwen.  

 

River Metselaar 

Hoi, ik ben River. Ik ben 
28 en woon sinds kort in 
Weesp. Dit jaar ben ik 
voor het eerst tutor, en ik 
kijk ernaar uit om de 
leerlingen dit jaar verder te 
zien groeien. Buiten 
lesgeven om speel ik 
graag bordspellen en houd 
ik van fantasy verhalen.  

Kirsten Bedner 

Hoi ik ben Kirsten, 26 jaar 
en sinds vorig jaar Site 
Director van het project in 
Amsterdam Zuidoost. Ik 
word blij van zingen, 
voetballen, honden en ik 
zal nooit nee zeggen 
tegen ijs. 

Jannick Hamberg 

Hallo, ik ben meester Jannick. Ik ben 
28 jaar en woon in Amsterdam.  Op 
dinsdag ben ik de Site Director op dit 
project en zorg ik dat alles goed 
verloopt. Ik vind het mooi om 
kinderen te helpen in zichzelf te 
leren geloven en dat is een prachtig 
iets om dat te zien gebeuren. In mijn 
vrije tijd rijd ik graag motor en maak 
ik muziek. 
 

Theo van Ede 

Leerlingen te helpen hun reken -en 
leervaardigheden te ontwikkelen als tutor 
vind ik een mooie uitdaging en is voor mij 
ook een veelzijdig leerproces. 
De leerlingen houden mij een spiegel 
voor in didactisch maar vooral persoonlijk 
opzicht. Weet ik de leerlingen te verleiden 
om te leren, kan ik warm en strikt zijn en 
de band met ze goed houden? In dit 
opzicht ben ik net als de leerlingen aan 
het leren: failing forward! 
 

Marius van Duijn 
 

Ik ben Marius van Duijn, ik geef al 2 
jaar HDT les en doe dit nog steeds 
met veel plezier. Ik woon in 
Zuidoost en ben regelmatig in de 
Poort te vinden. Ik was in een vorig 
leven kok en sta nog steeds met 
veel plezier in de keuken 
 

Merle de la Rie 

Ik ben Merle, ik ben 22 jaar, 
woon in Amsterdam en ben 
bezig met de studie Sociologie. 
Ik ben de invaltutor en zal 1 
dag in de week aanwezig zijn. 
Ik kijk er naar uit om met de 
kinderen en het team aan de 
slag te gaan! 
 

Nirma Bhikhari 
 

Mijn naam is Nirma. Ik ben 58 jaar. 
Ik ben blij om sinds kort deel uit te 
maken van het team. 
Ik ben dankbaar dat ik mijn bijdrage 
mag leveren om de kinderen te helpen 
in hun ontwikkeling. 
Ik houd mij graag bezig met 
zelfontwikkeling en de beste versie van 
mijzelf te worden. 
Zumba, natuur, en positiviteit zijn 
dingen waar ik blij van word en ik heb 
een brede interesse in het 
leven welke mij goed bezig houdt. 
 


