Wij zijn er klaar voor!

Haarlem PO Editie 1 || Maart 2021

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten,
9 februari 2021 zijn we gestart met alweer de vierde lichting basisschoolleerlingen in Haarlem die
deelneemt aan Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT). Graag stel ik mijzelf en de rest van ons
team aan u voor. Mijn naam is Xuân Do, Site Director bij Bridge HDT Haarlem PO. Sinds 29 maart
heb ik het stokje van Mariëlle Waasdorp overgenomen. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar
jarenlange inzet, coaching en begeleiding van het team Bridge HDT Haarlem PO. Dit team bestaat
uit zes fulltime tutoren van wie de leerlingen les krijgen: Fulbert, Eva, Lotta, Fred, Chris en Nick.
Verder bestaat het team uit Selena (invaltutor), Yasmin (stagiaire), Anna (programma manager) en
mijzelf (site director).
Dit jaar wordt er op vier verschillende basisscholen tutorles gegeven: de Don Bosco, de Wadden
Molenwijk, de Sint Bernardus en de Martin Luther King. In totaal nemen er 56 leerlingen uit groep 7
deel aan Bridge HDT en wij zullen hen één jaar lang, dus tot en met januari 2022, tutorles geven.
De leerlingen krijgen tijdens de tutorlessen les uit een door The Bridge ontwikkeld curriculum. Ook
zijn er gedurende het jaar enkele lessen over sociaal-emotionele thema's ("Check-in lessen"
geheten) en lessen waarin de leerlingen op een actieve manier met rekenen bezig zijn (de
zogeheten "Joy Factor-lessen"). Om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we
wekelijks telefonisch contact met hun ouders en wisselen we regelmatig informatie uit met het
schoolpersoneel.

Hersenkraker!
er

Het is bijna Pasen. Wie
Pasen zegt, zegt eieren.
Weet jij het raadsel op te
lossen en dus hoeveel
eieren er over zijn?

Wij kijken ernaar uit om de leerlingen te zien groeien in rekenen en naar de
samenwerking met ouders en schoolpersoneel!
Namens het hele team,
Xuân Do
Site Director Bridge HDT Haarlem PO

Anna Tammens
(programma manager)

“Leerlingen zijn echt beter geworden in rekenen”
Sinds het eerste loopjaar van Bridge HDT in Haarlem wordt er al tutorles gegeven op de Don
Bosco school. Wij spraken met Willy Bos, de Interne Begeleider (IB’er) van deze school voor de
groepen 5 tot en met 8. Zij houdt zich bezig met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen
en leerkrachten.
Op welke manier ben jij betrokken bij Bridge HDT?
“Toen ik zo’n vier jaar terug voor het eerst over het project Bridge HDT hoorde, heb ik met de
leerkrachten besproken of zij het project zagen zitten. Dit was zeker het geval! Jaarlijks zorg ik
ervoor dat de leerlingen die het meeste baat hebben bij dit project kunnen meedoen. Ook ben ik
voor de Site Director en de tutoren van Bridge HDT het aanspreekpunt van de school en spreek
ik regelmatig met de leerlingen, hun ouders en leerkrachten over hun ervaringen met Bridge
HDT.”
Wat zijn hun ervaringen met Bridge HDT?
“Leerlingen zeggen dat ze echt beter in rekenen zijn geworden en dat het geholpen heeft voor
hun uiteindelijke schooladvies. Ook zijn ze heel enthousiast over de Joy Factor-lessen, zoals de
les waarin smoothies gemaakt worden. Leerkrachten zien eveneens dat leerlingen duidelijk baat
hebben bij Bridge HDT. Wel is het voor leerkrachten soms zoeken welke leerstof zij onder de tijd
dat de ene helft van klas naar het HDT-lokaal gaat, het beste kunnen aanbieden aan de andere
helft van de klas. Ouders hebben ook positieve ervaringen en zouden het liefst zien dat ook in de
lagere groepen Bridge HDT gegeven wordt.”
Wat hoop je dat leerlingen opsteken van Bridge HDT?
“Ik hoop dat ze ervaren dat door je helemaal voor iets in te zetten, ook als je datgene moeilijk of
niet leuk vindt, je iets kunt leren. Als zij die ervaring mee kunnen nemen, dan hebben zij daar
hun hele leven wat aan. Ik hoop dat ze ook ervaren dat het niet erg is als je iets moeilijk vindt
en dat er dan altijd iemand is die in je gelooft en die je graag wilt helpen.”

Willy Bos

Tutoren, waar kijken jullie dit loopjaar naar uit?

Eva Kuip

Fred Mosk

“Ik kijk uit naar de
momenten waarop mijn
leerlingen trots op
zichzelf en hun werk
zijn!”

“Rekenen is fun, dus
DOE mee!”

Lotta Hoogman

Nick Verheul

“Ik kijk er naar uit om
mijn leerlingen te zien
stralen en ze te zien
groeien in hun
zelfvertrouwen.”

“Ik kijk er naar uit om
mijn leerlingen te
ondersteunen en te zien
groeien.”

Selena Rodriguez
Invaltutor

Yasmin Wijtvliet
Stagiair

“Ik kijk het meest uit naar
weer fysiek lesgeven aan
de leerlingen!”

“Ik kijk er het meest
naar uit om net als de
leerlingen nieuwe dingen
te leren!”

Chris Flipse
“Waar ik vooral naar
uit kijk is dat ‘ik snap
het’ moment, hoe
klein dat ook mag
zijn.”

Fulbert Nijpels
“Een nieuw jaar, nieuwe
leerlingen, nieuwe
inzichten, nieuwe
ervaringen, nieuwe
growies!”

Veelgestelde vragen:
1. Wat is HDT?
HDT staat voor High Dosage Tutoring. Bij dit project krijgen leerlingen in vaste tweetallen een schooljaar lang extra
rekenles. Elk tweetal heeft een eigen tutor van wie ze het hele schooljaar les krijgen. De extra rekenlessen duren
op woensdagen 40 minuten en op de overige dagen van de week 50 minuten. De lessen vinden dus dagelijks plaats
onder schooltijd. Wanneer de leerlingen Bridge HDT hebben, wordt er in hun eigen klas niet gerekend.
2. Hoe zien de Bridge HDT-lessen eruit?
Iedere les beginnen we met een concentratieoefening of een energizer. Dit zijn oefeningen om concentratie of juist
energie te krijgen voordat de les begint. Vervolgens werken de leerlingen in volledige stilte aan een Ready to Go.
Deze bestaat uit een aantal sommen om de leerlingen voor te bereiden op de les die gaat komen. Vervolgens
werken de leerlingen uit een speciaal curriculum dat is samengesteld door The Bridge. De rekenonderwerpen waar
de leerlingen tijdens de Bridge HDT-les mee bezig zijn, lopen niet altijd synchroon met de rekenonderwerpen waar
ze op dat moment in de klas mee bezig zijn. De les wordt afgesloten met een Ticket to Leave waarin de leerlingen
opnieuw in stilte sommen maken. Op die manier worden onderwerpen uit de les nog een keer herhaald. Op
dinsdagen zijn er speciale verhaalsommendagen waarin we niet uit het ‘gewone’ curriculum werken. In plaats
daarvan oefenen we op die dagen met het maken van verhaalsommen.
3. Waar kan ik meer informatie vinden over het tutorproject en de stichting?
U kunt kijken op de website van onze stichting: www.tbli.nl of u kunt mailen naar info@tbli.nl. Verder kunt u ons
tiktok account (@stichtingtbli), instagram account en onze facebookpagina in de gaten houden. De links naar de
instagram en facebook pagina kunt u vinden in de strook onderaan deze nieuwsbrief.
Antwoord Hersenkraker: 4. Hoe? Nou als ik 6 eieren had en toen 2 eieren brak, kookte en at, dan heb ik nog 4 eieren.

