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Een bijzondere start

Team Amsterdam VO
“We zijn hier voor onze
leerlingen en ook voor u!”

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en andere geïnteresseerden,
Vol enthousiasme zijn wij gestart met ‘The Bridge HDT Amsterdam VO’ op twee
middelbare scholen in Amsterdam. Na 1,5 week waarin de tutoren werden
getraind in de Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT) methode, zijn wij op
26 februari gestart op het Hogelant College en een dag later op het Mundus
College. De leerlingen zijn in samenspraak met de mentoren geplaatst in duo’s of
trio’s, die ieder een eigen tutor hebben. In totaal nemen 115 leerlingen deel aan
Bridge HDT binnen dit project. Wij zijn dankbaar voor de hartelijke ontvangst op
beide scholen en kijken uit naar onze verdere samenwerking.
Ons team bestaat uit 5 fulltime professionele tutoren, een
invaltutor/projectassistent, mijzelf de Site Director, programma-manager
Lieselot Roelandts en directeur Anne Kielman. Wij gaan de leerlingen een jaar
lang om de dag 50 minuten extra rekenles geven en houden contact met de
ouders/verzorgers via het tweewekelijkse telefonische contact. Naast rekenen
besteden wij o.a. ook aandacht aan concentratie, samenwerking en een juiste
werkhouding. Ons doel is ervoor te zorgen dat de
leerlingen in gaan zien dat door veel te oefenen en in
zichzelf te geloven, iedereen goed kan worden in
rekenen – en dus in nog heel veel andere belangrijke
zaken! De leerlingen gaan op hun eigen tempo door de
lessen heen. Doordat de tutor maar 2 of 3 leerlingen
heeft, kan hij/zij maatwerk leveren en meer aandacht
besteden aan onderwerpen die een leerling lastig vindt. Iedere les wordt op het
niveau van de leerling voorbereid. De tutoren ontvangen wekelijks feedback, er is
wekelijks intervisie waarbij tips en adviezen worden uitgewisseld, en er zijn
gezamenlijke lesvoorbereidingen waarbij de tutoren het rekencurriculum
bespreken en met elkaar sparren over de verschillende manieren waarop zij de
rekenstof kunnen aanbieden voor de leerlingen.
Een eerder Bridge HDT-project op het Mundus College is wetenschappelijk
onderzocht en uit de resultaten is gebleken dat Bridge HDT zeer succesvol is voor
de leerlingen. Wij zijn verheugd weer op het Mundus College terug te zijn en het
project breder te trekken naar het Hogelant College. Ditmaal worden we weer
gevolgd door het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam onder
leiding van dr. Bowen Paulle.
Na de eerste 2,5 succesvolle weken kwam helaas het coronavirus om de hoek
kijken. Toch zijn we reken-maatwerk blijven leveren via ons ‘Bridge HDT KeepIn-Touch plan’ en kregen de leerlingen na de meivakantie twee keer per week
videoles van hun tutor in een kleine setting. We zijn trots op de leerlingen die
hier enthousiast aan hebben meegedaan! Nu pakken we op school voorzichtig de
draad weer op en zien we ernaar uit de groei van de leerlingen niet meer op
digitale afstand, maar van dichterbij te volgen. Na de zomer hopen we weer
volledig van start te kunnen gaan en de leerlingen 2,5 dag fysiek les te geven!
Namens het hele team,
Claire Slingsby,
Site Director van The Bridge HDT Amsterdam VO
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BACK 2 SCHOOL: maatregelen scholen, hoe de lessen eruit gaan zien
Mundus College: Op dinsdagen en donderdagen zullen de Bridge HDT-lessen deels fysiek en deels online
via Google Meet plaatsvinden, het rooster hiervoor zal in Zermelo komen te staan. Het Mundus zal
verschillende looproutes handhaven zodat de leerlingen en docenten op gepaste wijze naar de lokalen kunnen
gaan, zonder met elkaar in contact te komen. Tijdens de fysieke lessen worden de HDT-groepen verdeeld over
twee klaslokalen. Dit betekent dat er drie tutorgroepjes in het ene lokaal zullen zitten en twee tutorgroepjes in
het andere. De indeling van de klaslokalen wordt zo opgesteld dat de anderhalve meter afstand tussen alle
tutoren en leerlingen, ook onderling, behouden kan worden. Leerlingen treden één voor één het klaslokaal
binnen en gaan aan hun schone tafeltje zitten. Tijdens de binnenkomst en het vertrek worden er geen handen
geschud. Aan het einde van de les hebben de leerlingen een paar minuten de tijd om hun eigen tafeltje en
gebruikte spullen te desinfecteren met het in het lokaal aanwezige desinfecterend middel. Denk hierbij aan de
whiteboards, markers en dergelijke. Het wordt daarom aangeraden dat de leerlingen zélf potloden en gummen
meenemen, zodat deze niet gedeeld hoeven te worden. De lessen zullen net als afgelopen digitale periode een
lestijd van 45 minuten hebben.

Frequently Asked Questions:
1. Hoe ziet een Bridge HDT les eruit?
Elke Bridge HDT-les volgt dezelfde structuur, zodat de leerlingen elke
keer weten waar ze aan toe zijn, wat er van ze verwacht wordt en wat er
gaat gebeuren. Hiernaast zie je een afbeelding van de lesindeling die ook
in de HDT-lokalen hangt. De leerlingen starten klassikaal met een
concentratie-oefening die geleid wordt door een tutor. Tijdens de
concentratie-oefening zijn de leerlingen stil en op zichzelf gericht. De
concentratie-oefening heeft als doel dat leerlingen rustig, gefocust en
geconcentreerd aan de tutorles kunnen beginnen. Vervolgens werken de
leerlingen drie minuten in stilte aan op-maat-gemaakte sommen op een
whiteboard: dit is de Ready To Go. Daarna volgt de lestijd, waarin ruimte
is voor uitleg van de tutor, zelfstandig werken en samenwerking tussen
de leerlingen. Ten slotte maken de leerlingen de Ticket To Leave. Tijdens
de Ticket To Leave werken de leerlingen opnieuw drie minuten in stilte
aan op-maat-gemaakte sommen op een white-board.
2. Zijn de Bridge HDT lessen belangrijker dan de andere
vakken die ze op school krijgen?
De Bridge HDT-lessen zijn niet belangrijker dan de andere vakken die ze
krijgen, maar hebben wel prioriteit in het aanwezig zijn van de leerlingen
aangezien ze maar een jaar en 2,5 dag per week de kans hebben om de
lessen te volgen. De Bridge HDT lessen vinden zo veel mogelijk plaats onder normale lestijd en worden door de
school zelf ingeroosterd. Uit onderzoek is gebleken dat de HDT-lessen de resultaten van leerlingen bij andere
vakken op een dusdanig positieve manier beïnvloeden, dat het missen van de normale lessen hier niet onder lijdt.
Wel is het aan de leerling zelf om aantekeningen van de normale lessen over te nemen van hun klasgenoten.
Meer informatie over dit onderzoek kun je vinden op onze (nieuwe!) website: www.tbli.nl of op de site van het
onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam www.uva.nl/sepp
3. Doorlopen alle leerlingen het volledige rekencurriculum?
Niet alle leerlingen doorlopen het volledige rekencurriculum. Bij The Bridge vinden we het
belangrijk dat de leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken. We stimuleren de leerlingen dat ze goed en
rustig over hun antwoorden kunnen nadenken, het is dus geen race wie het verste komt.
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Hogelant: Vanaf deze week zullen we weer elke maandag, woensdag en vrijdag fysiek op het
Hogelant Bridge HDT-lessen gaan geven! De HDT-klassen zullen over twee lokalen verdeeld
worden. Dit betekent dat er drie tutorgroepjes in het ene lokaal zullen zitten en twee tutorgroepjes
in het andere. De indeling van de klaslokalen wordt zo opgesteld dat de anderhalve meter afstand
tussen alle tutoren en leerlingen, ook onderling, behouden kan worden. Leerlingen treden één voor
één het klaslokaal binnen en gaan aan hun schone tafeltje zitten. Tijdens de binnenkomst en het
vertrek worden er geen handen geschud. Aan het einde van de les hebben de leerlingen een paar
minuten de tijd om hun eigen tafeltje en gebruikte spullen te desinfecteren met het in het lokaal
aanwezige desinfecterend middel. Denk hierbij aan de whiteboards, markers en dergelijke. Het
wordt daarom aangeraden dat de leerlingen zélf potloden en gummen meenemen, zodat deze niet
gedeeld hoeven te worden.
De school handhaaft looproutes waardoor de leerlingen op gepaste manier van en naar de lokalen
kunnen gaan. De leerlingen komen per jaarlaag op verschillende tijdstippen naar school toe. Daarbij
gelden er speciale roosters zodat de leerlingen maar voor een aantal uur op school zullen zijn voor
fysiek onderwijs, waarna ze thuis online verder les kunnen hebben.

Frequently Asked Questions:
1. Hoe ziet een Bridge HDT les eruit?
Elke Bridge HDT-les volgt dezelfde structuur, zodat de leerlingen elke
keer weten waar ze aan toe zijn, wat er van ze verwacht wordt en wat er
gaat gebeuren. De les bestaat uit een concentratie-oefening, een Ready
To Go, lestijd en een Ticket To Leave. De leerlingen starten klassikaal
met een concentratie-oefening die geleid wordt door een tutor. Tijdens
de concentratie-oefening zijn de leerlingen stil en op zichzelf
gericht. De concentratie-oefening heeft als doel dat leerlingen rustig,
gefocust en geconcentreerd aan de tutorles kunnen beginnen.
Vervolgens werken de leerlingen drie minuten in stilte aan op-maatgemaakte sommen op een whiteboard: dit is de Ready To Go. Daarna
volgt de lestijd, waarin ruimte is voor uitleg van de tutor, zelfstandig
werken en samenwerking tussen de leerlingen. Ten slotte maken de
leerlingen de Ticket To Leave. Tijdens de Ticket To Leave werken de
leerlingen opnieuw drie minuten in stilte aan op-maat-gemaakte
sommen op een white-board.
2. Doorlopen alle leerlingen het volledige curriculum?
Niet alle leerlingen doorlopen het volledige curriculum. Bij The Bridge
vinden we het belangrijk dat de leerlingen in hun eigen tempo kunnen
werken. We stimuleren de leerlingen dat ze goed en rustig over hun
antwoorden kunnen nadenken, het is dus geen race wie het verste komt.

3. Waar vind ik meer informatie over Bridge HDT en het de onderzoeksresultaten tot nu toe?
Meer informatie over de methodiek, onze stichting en recent en lopend onderzoek kun je vinden op onze (nieuwe!)
website: www.tbli.nl of op de site van het onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam www.uva.nl/sepp

