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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden, 

Voor u ligt alweer de allerlaatste nieuwsbrief van dit HDT-loopjaar. We zijn op dit moment bezig met de 
laatste lessen en de eindstreep is in zicht, een mooi moment om een terugblik te werpen op het 
afgelopen jaar.  

Halverwege groep 7 kwamen de leerlingen nog wat schuchter voor het eerst aan tafel zitten bij hun 
tutor. Ze maakten kennis en leerden over Growie en Fixie, de HDT-mascottes. Fixie denkt dat hij geen 
fouten mag maken en dat hij iets wat hij nog niet kan, ook nooit zal leren. Growie gelooft dat je van je 
fouten kan leren en dat je dus dingen kan leren die je nu nog niet kan door ermee te oefenen.  

Iedereen heeft een beetje van Growie en een beetje van Fixie in zich, maar het afgelopen jaar hebben 
we bij de leerlingen toch vooral veel Growie-momentjes gezien. Ze oefenden met moeilijke 
rekensommen en gaven daarbij niet op, ook al lukte het niet meteen de eerste keer. Ze zijn gegroeid in 
het structureren van een som en het uitleggen van de berekening, door ermee te oefenen. En ze hebben 
ook andere belangrijke dingen geleerd, bijvoorbeeld met elkaar samenwerken en het stellen en behalen 
van realistische doelen voor jezelf.  

Hoe hebben de leerlingen dit dan allemaal geleerd? Door te werken uit het curriculum in hun eigen 
tempo, maar ook door zich in te zetten tijdens de Check In-lessen, waarbij het bijvoorbeeld ging over het 
leren herkennen van je eigen kwaliteiten of het denken over wat je in de toekomst wil bereiken en wat je 
daarvoor nodig hebt. Bovendien werd er stiekem ook een hoop gerekend tijdens de Joy Factorlessen, 
waar de rekensommen werden verpakt in leuke opdrachten die de leerlingen met hun groepje moesten 
voltooien. Zo mochten de leerlingen vlak voor de zomervakantie de ingrediënten voor hun eigen 
smoothie afwegen en hebben ze zich vlak voor de herfstvakantie van hun sportieve kant laten zien 
tijdens de Rekengymles.  

Wij zijn als Bridge HDT-team dan ook enorm trots op onze leerlingen en willen hen graag nog een laatste 
keer in het zonnetje zetten tijdens de afsluitende diploma-uitreiking. Deze uitreiking zal op school 
plaatsvinden op 19 januari tijdens lestijd. Ouders/verzorgers en schoolpersoneel zijn daarbij van harte 
welkom! De tutoren bereiden een speech voor waarin zij per leerling terugblikken op het afgelopen 
loopjaar en hen bedanken voor hun inzet.  

Nu het einde van dit vijfde loopjaar in zicht komt, bereiden we ons ook alvast voor op het volgende 
loopjaar. Helaas nemen we daarbij niet alleen afscheid van onze huidige leerlingen, maar ook van twee 
teamleden. Maria Pigada zal haar werkzaamheden als tutor neerleggen. Roos Oomen zal nog een half 
jaar werkzaam zijn als tutor bij een Bridge HDT project in Amsterdam om daarna haar studie te 
vervolgen. We willen hen bedanken voor hun fantastische inzet dit jaar!  

Namens het hele team, 

Zerline Henning 

Site Director Bridge HDT Haarlem PO 
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We vroegen meester Fred om terug te blikken op het afgelopen HDT jaar. 
 
Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Kun je het in één zin 
vatten? 
 Afgelopen jaar was een dynamisch jaar met ziekte en uitval bij zowel 
leerlingen als ook tutoren, waardoor extra inzet en energie is geleverd door de 
tutoren die op dat moment wel beschikbaar waren. 
Welke groei-momenten van leerlingen zijn jou het meest 
bijgebleven? 
Dit is moeilijk aan te geven door de diversiteit van groei. Enkele leerlingen zijn 
gegroeid naar een havo/vwo niveau, enkele leerlingen zijn gegroeid in hun 
zelfvertrouwen en andere hebben vooral een groei gemaakt in discipline en 
verantwoordelijkheid. Kortom, al mijn leerlingen hebben een bijzondere groei 
doorgemaakt. 
Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt dit jaar? 
Elk jaar weer is een hoogtepunt het zien van samenwerking bij Check-In-lessen. 
Mijn hoogtepunt was het maken van de smoothies bij de Joy-Factor les. 
Wat was jouw Growie-moment dit jaar? 
Ik vind het moeilijk om één moment als mijn Growie-moment aan te wijzen. 
Het lesgeven aan de leerlingen geeft elke dag een leermoment aan mij zelf. Of 
dit nu is op het gebied van rekenen, gedrag of de samenwerking met mijn 
collega's. Het tutorschap is eigenlijk één groot Growie-moment. 
 

In elke vuurpijl (A t/m F) passen zes 
sterren. Per kleur is telkens aangegeven 
hoeveel sterren van een bepaalde kleur 
deze vuurpijl afvuurt. In de ruimte boven 
de vuurpijlen zie je welke sterren er in 
totaal zijn afgevuurd. Eén vuurpijl is niet 
afgestoken.  

Welke vuurpijl is niet afgestoken? 

Hoe is het Bridge HDT-project gefinancierd? 
Stichting The Bridge Learning Interventions steunt voor een groot deel op subsidies van externe partijen. Dit kunnen fondsen 
van de overheid zijn, maar ook liefdadigheidsfondsen en samenwerkingsverbanden. Het Bridge HDT project in Haarlem PO is 
gefinancierd vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.  
 
Wie hebben dit loopjaar de nieuwsbrieven gemaakt? 
Er zijn een aantal mensen die dit jaar aan de nieuwsbrieven van Bridge HDT Haarlem PO hebben gewerkt. Site Director 
Zerline heeft voor iedere nieuwsbrief een inleiding verzorgd. De tutoren Nick en Roos hebben de overige onderdelen van de 
nieuwsbrief geschreven. Verder hadden de verschillende nieuwsbrieven niet tot stand kunnen komen zonder onze 
leerlingen, tutoren en IB’ers die we gedurende dit loopjaar mochten interviewen. 
 

 

Antwoord breinbreker: vuurpijl C 


