
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

Richting de eindstreep! 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden, 

 
We zijn alweer aangekomen in het laatste kwartaal van het vijfde loopjaar en 
willen jullie graag nog eens een inkijkje geven in de Bridge HDT-lessen. 
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. 
In de periode tot aan de kerstvakantie werken de leerlingen verder uit het 
curriculum en af en toe aan de themavraag. Dit is een wisselende opdracht 
waarbij leerlingen op een leuke manier aan de slag gaan met rekenen. Zo 
hebben zij tot eind oktober gewerkt aan een plattegrond van het HDT-lokaal 
waarbij zij zelf de inrichting mochten bepalen, van zwembad tot smoothiebar, 
zo lang de schaal maar in orde was. En op dit moment zijn zij bezig een 
herfstblad na te tekenen, maar dan twee keer zo groot.  
Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen nog twee weken Bridge HDT. Er 
komen dan geen nieuwe onderwerpen meer aan bod, maar eerdere 
behandelde onderwerpen worden dan nog eens herhaald en de puntjes op 
de i gezet. Ook vindt er een diploma-uitreiking plaats, waarbij de leerlingen 
nog een laatste keer in het zonnetje worden gezet.  
Maar voordat het zover is, hebben leerlingen en tutoren nog aardig wat 
weken de tijd om zoveel mogelijk van elkaar te leren.  
We gaan er samen voor!  
 
Namens het hele team, 
Zerline Henning 
Site Director Bridge HDT Haarlem PO 
 

 

 

 

Haarlem PO Editie 4, November 2022 

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 vijf verschillende scholen. 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 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 zij is ieder lesuur in het lokaal aanwezig en observeert alle tutoren één keer per week. Er is 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. 
Welke taken heeft een tutor naast het lesgeven? 
Elke site heeft drie commissies. Elke tutor vervult een taak binnen één van deze commissies. De commissies houden zich onder andere bezig 
met taken zoals de social media pagina bijhouden, de nieuwsbrief maken, de Joy-Factor lessen voorbereiden, het creëren van sessies die 
bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de tutoren.  

 

Durf te vragen! Met meester Nick 

Wie ben jij en hoe lang werk jij bij The Bridge? 

Ik ben Nick en ik werk in maart al twee jaar bij The 

Bridge. 

Wat is jouw favoriete rekenonderwerp? 

Breuken en maateenheden. Ik vind een beetje 

puzzelen altijd leuk bij rekenen. 

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt 

tijdens jouw werk als tutor? 

Ik vind het leukste om mee te maken als leerlingen 

die aan het begin nog wat verlegen of gesloten zijn, 

zich door het jaar heen open stellen en (mondige) 

opmerkingen naar mij durven te maken. 

Wat is iets wat jij al je leerlingen wilt 

meegeven? 

Wees niet zo hard voor jezelf! Je komt er wel! 
 



Breinbreker! 

Hoeveel driehoeken telt het 

figuur? 

 

  

 

    

 

 

Impressie van de Joy-Factor les Interview met Mirthe  

 We hebben de vrijdag voor de herfstvakantie weer een Joy-Factor les gehad. 

Deze keer was het een sportieve les die we in de gymzaal deden. We 

interviewen Mirthe (groep 8) van de Martin Luther King school over deze les. 
  

Ik ben Mirthe, ik ben tien jaar oud en ik zit in groep 8. Maar ik word elf op 14 

december. Ik heb twee huisdieren, een kat en een hamster.  
Wat weet je nog over de les? 
 

“Ik weet nog dat we een hindernisbaan moesten 

doen. Je maatje ging jou dan begeleiden terwijl 

je geblinddoekt was. Je moest ook met een lepel 

met een stuiterbal erop door de hindernis. Je 

maatje moest je met woorden begeleiden. Het 

andere team deed hetzelfde vanaf de andere 

kant. Wij hadden gewonnen.” 

 

“We moesten ook een samenwerk 

opdracht doen waar mijn maatje en ik 

allebei aan een kant van het veld 

stonden. In het midden stond een 

ander team en die hielden samen een 

hoepel vast. De bal moesten wij met 

een stuiter via de grond door de 

hoepel heen naar elkaar gooien.” 

 

“We moesten ook een vierkant leggen uit 

verschillende stukken karton. Het ging bij 

ons niet zo goed.. het was niet gelukt.” 
 

 

   Emma   Eva   Fred      Fulbert 

   Maria   Monique  Nick       Roos 

Zerline Site Director     Jannick Site Director 
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