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   Wintertijd 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, juffen en meesters en andere 

geïnteresseerden,  

 

 

Inmiddels is het winter geworden, met zijn donkere en koude dagen. De 

leerlingen en tutoren rekenen zo hard als mogelijk om de hersenen warm te 

houden in het vaak frisse lokaal. Als we terugblikken op de afgelopen 

maanden zien we dan ook een groei op allerlei verschillende vlakken. De 

leerlingen zijn niet alleen beter geworden in rekenen, maar hebben ook meer 

zelfvertrouwen gekregen. Daarnaast is er plezier gemaakt tijdens de Joy 

Factor les met de Bingo, hebben we Growie en Fixie leren kennen en hebben 

de leerlingen het raadsel van de Themavraag ontdekt.  

 

Kerstbingo 

Elk Bridge HDT team heeft twee tutoren die speciale, extra leuke lessen 

organiseren. In Zaandam zijn dat juf Ingrid en meester Jeroen. Zij zorgen 

ervoor dat het harde rekenwerk af en toe wordt onderbroken voor een les met 

‘’joy factor’’. Zo hadden zij in de laatste les voor de kerstvakantie een 

Kerstbingo georganiseerd. Geen gewone bingo, waarin de balletjesmachine 

bepaalt welk vakje er aangekruist mag worden. Nee, er moest gerekend 

worden! De uitkomst van de som bepaalde welk getal er moest worden 

aangekruist. Daar komt balletje 84! Gauw zoeken in de lijst met sommen. 

Nummer 84 is ‘’72 : 6 = …….. + 19 =………..”. B. doet het snel uit zijn hoofd, 

maar hij weet dat medeleerling E. wat meer tijd nodig heeft en zegt nog niks. 

E. rekent op haar wisbordje. Ja, daar komt íe: Twaalf …..plus negentien is 

………….éénendertig! Sssjjt, niet te hard zeggen, de buren moeten ons goede 

antwoord niet horen. Het getal 31 staat op ons bingovelletje. Gauw 

aankruisen. Het enthousiasme van de leerlingen is groot. De tutoren staan er 

vrolijk en een beetje raar op met hun kerstkleren. De zelfgebakken koekjes 

van juf Ingrid vallen goed, bij alle leerlingen. Chris de Christquizmaster steelt 

de show met kerstmuziek. Hij kijkt speurend rond of alle leerlingen genoeg 

tijd krijgen. Niemand wordt opgejaagd. Hij kan, op naar de volgende som! 

 
Er wordt in de Kerstbingo door alle leerlingen goed gerekend, vaak een slagje 

beter dan normaal. Dat komt van de bingo-adrenaline! ,,Dit was de leukste les 

ooit!’’ , zegt M. op Zaanplein. De verliezers slikken hun teleurstelling weg met 

behulp van een koekje. 

 

 

 

 

 

 

Team ZPO 

 
Wij hopen dat u een prettige 

feestdagen heeft gehad met 

veel warmte en plezier en 

wij wensen u het best 

mogelijke jaar toe in 2023. 

 

Namens het hele team, 

 

Chris Flipse 

Site Director van The Bridge 

HDT Zaandam PO 

 

 

 

 

Breinkraker 

Los op: Wat voor 
cadeau krijg je? 



 

 
 

 

Fouten zijn om van te leren 
 
Het mooist zijn de momenten waarop de leerlingen van Bridge HDT in 
Zaandam iets nieuws onder de knie hebben. Hoera! “Ik snap de deelsommen!” 
Het kan dan opeens gebeuren dat de tutor een hartverwarmend briefje krijgt 
toegestopt: “U bent de beste!” En de leerling danst het lokaal uit. 
De fase daarvóór vinden leerlingen vaak moeilijk. Zolang ze iets nog niet goed 
kunnen, denken veel leerlingen dat ze het ook nooit zullen leren. “Ik kan geen 
deelsommen!” 
 
 
Eén van de belangrijkste doelen van Bridge HDT is duidelijk maken dat 
fouten maken hoort bij leren. Dat fouten maken niet erg is. Dat je er als leerling 
op mag vertrouwen, dat het goed komt. 
The Bridge gebruikt daarvoor de stripfiguren Growie en Fixie en laat die 
geregeld terugkomen in de lessen. Growie gaat ontspannen om met fouten en 
probeert ervan te leren. Fixie doet het liefst wat hij al kan en leert liever niet 
iets nieuws bij. Want bij nieuwe dingen loop je risico’s. 
Met een scheut Growie leer je sneller en vrolijker. Als een leerling boos en 
somber wordt van een fout, zegt de tutor iets als ‘’Weet je nog, van Growie en 
Fixie?” De leerlingen kunnen er vaak verrassend goed over praten. Dat helpt, 
bij het rekenen. 
 
 
Hoeveel vierkantjes? 
Om de twee tot drie maanden krijgen alle tutoren van hun Joy Factor-collega’s 
een Themavraag uitgedeeld. Die daagt uit tot rekenen, maar op een andere 
manier dan gewone sommen. 
 
Zo werd de leerlingen in de herfst gevraagd hoeveel vierkanten er op dit blad 
stonden. Daar konden ze, als ze hard gewerkt hadden, aan het eind van een  
gewone les een paar minuten over nadenken. 
Toen alle leerlingen er in hun eigen duo een paar keer aan hadden gewerkt, 
mochten twee van hen het voordoen aan de hele klas. Er bleken heel wat meer 
vierkanten op te staan, dan op het eerste gezicht leek. Het presenteren ging op 
alle scholen erg goed. 
Is dit nou nuttig voor het rekenen van de leerlingen? Ja, gedwongen worden 
zelf na te denken over zo’n geometrisch vraagstuk is supernuttig. En leuk. 
 
 

Frequently Asked Questions: 
1. Wanneer is de laatste Bridge HDT-les?  

Het Bridge HDT-traject duurt precies een schooljaar. Op 7 juli is de laatste lesdag op de scholen in 

Zaandam.  

2. “Kunt u dit rekenonderwerp bespreken met mijn zoon of dochter? Hij of zij vindt dat 
lastig.” 
The Bridge heeft haar manier van lesgeven speciaal opgebouwd op een manier dat het één het vorige 

navolgt. We zijn er van overtuigd dat de leerlingen eerst een goede basis moeten hebben en 

zelfvertrouwen in wat ze kunnen voordat we het volgende onderwerp aansnijden. We nemen uw 

advies wel altijd mee. 

3. “Kunt u mijn zoon of dochter huiswerk meegeven?”      
Wij geloven dat de acht uur rekenen die ze bij ons en in de klas krijgen genoeg moet zijn voor een 
mooie groei dit schooljaar. Mocht u extra huiswerk willen voor uw zoon of dochter, dan kunt u beter 
bij de directe leerkracht zijn. 


