Groeien als een Growie!
Beste leerlingen, ouders, verzorgers, schoolpersoneel en andere
geïnteresseerden
Het einde van het tweede loopjaar Bridge HDT komt langzamerhand in zicht, nog maar drie
maanden! De leerlingen hebben
tot nu toe hard hun best gedaan
tijdens de Bridge HDT lessen en
wij zien dat het zijn vruchten
afwerpt. De tutoren zien dat
leerlingen gegroeid zijn op zowel reken als sociaal-emotioneel
gebied. Waar de ene leerling
meer zelfvertrouwen heeft, heeft
de andere leerling het rekenen
met decimalen onder de knie
gekregen.
Tijdens de Bridge HDT lessen
vinden wij het belangrijk om
even stil te staan bij hoe ver
onze leerlingen al zijn gekomen.
Om terug te blikken op de eerst
dag dat ze bij ons binnenkwamen en wat ze tot nu toe allemaal hebben geleerd, en om
deze groeimomenten te vieren!
Bij de Bridge HDT speelt een
growth mindset een belangrijke rol.
Een growth mindset is een manier van denken waarbij men
gelooft dat talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door zich in te zetten. Wij
geloven erin dat iedere leerling
kan groeien in alles wat hij/zij
wil zolang zij hun beste beentje
voor zetten.
Daarnaast werkt iedereen op
zijn eigen tempo, gaan wij uitda-

gingen aan, leren wij van onze
foutjes en accepteren van elkaar
dat we moeite hebben met verschillende (reken)onderwerpen.
Uit onderzoek is gebleken dat
een growth mindset kan zorgen
voor onder andere een positief
effect op het leerproces, motivatie en omgaan met tegenslagen.
Daarom hopen wij dat we bij
iedere leerling een zaadje
“Growth Mindset” kunnen
planten en dat deze, vroeg of
laat, ontkiemt. Dit doen de tutoren mede door gerichte complimenten te geven (die wij
Shout-Outs noemen), stil te
staan bij vooruitgang, mijlpalen
te vieren, leerlingen uit te dagen
met moeilijke sommen en door
na te gaan wat ze van foutjes
kunnen leren. Om het voor de
leerlingen behapbaar te maken
wat een growth mindset is en
wat daarbij hoort gebruiken wij
metaforen over onze mascotte
Growie en zijn beste vriend
Fixie.

Afscheid Juf Astra

Onze lieve collega Juf Astra
gaat een nieuwe uitdaging aan
in het onderwijs en neemt
daarom helaas afscheid bij The
Bridge. We gaan je missen!
Astra: “Werken als tutor bij The Bridge in Amsterdam Zuidoost was elke dag
anders. Het was altijd een uitdaging; om
erachter te komen wat de beste manier
is, om de les te laten aansluiten bij leerlingen die allemaal zo verschillend zijn,
zo mooi en zo uniek. Ik vond het een
eer om te kunnen bijdragen aan hun
groei en ontwikkeling en ik heb zelf
ook heel veel geleerd. Ik ga de leerlingen
allemaal enorm missen, maar we komen
elkaar zeker nog een keer tegen!”

Concentratie oefening
‘Schouderklopje’
Probeer deze oefening thuis!

Op naar de laatste loodjes, go
Growies!
Namens het hele team,
Alexandra Nacev, Site Director
The Bridge HDT Amsterdam PO
(Zuidoost)

Zit rechtop met je voeten stevig op de
grond of laat je benen bungelen. Strek
je armen recht naar voren. Buig je
armen, zodat je jezelf een schouderklopje kunt geven. Adem rustig door
en houdt je adem vooral niet in. Bedenk, terwijl je dit doet, wat je allemaal goed doet en goed hebt gedaan.
Strek je armen dan weer, op schouderhoogte en geef jezelf weer een schouderklopje.
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Drie voorbeelden hoe we een Growth Mindset stimuleren
Growie check: 6x per jaar vullen
de leerlingen een growie check in.
Leerlingen denken hierbij na over
hun persoonlijke ontwikkeling, en
geven aan hoe zij vinden dat het
gaat in de les, waar ze in zijn gegroeid en waar ze nog aan kunnen
werken.

Check-in lessen: Deze lessen gaan
over sociaal emotioneel leren. Eerder dit jaar zijn we ingegaan op samenwerking, omgaan met emoties,
en introduceerden we Growie en
Fixie. Afgelopen les ging over kwaliteiten en vertrouwen in jezelf en
anderen.

Zonnetje: Om de paar weken zetten we een duo in het zonnetje. De
tutoren beslissen samen welk duo
de afgelopen periode het meeste is
gegroeid en het daarom verdient
om in het zonnetje te staan. De tutor maakt een mooi zonnetje die
voor de aankomende periode in de
klas zal hangen.

Ervaring van een leerling over de check-in les
• Waar ben je de afgelopen tijd in gegroeid?
“Ik ben beter geworden in oude dingen onder controle krijgen, zoals cijferend keersommen oplossen. En ik denk dat ik beter ben
geworden in concentreren, maar dat is niet altijd.”
• Wat vond je het leukst aan de check-in lessen?
“Dat we mochten tekenen en dat we onze mening konden zeggen over ons HDT maatje.”
• Wat zijn jouw kwaliteiten?
“Ik deel veel, ben zorgzaam, positief, en zelfstandig. Maar dat is ook niet altijd, soms maak ik wel grapjes met mijn HDTmaatje.
• Hoe zou je die kunnen inzetten in de HDT les of tijdens het rekenen?
“Bij delen kan ik vertellen hoe een som ook anders kan opgelost worden. En bij positief… Ja dat je niet lacht als iemand een foutje
maakt, want van foutjes kan je leren.”
• Wanneer was je een Growie tijdens de HDT lessen?
“Als ik berekeningen ga uitleggen. Dat vind ik ook leuk om te doen en ben ik wel goed in. Alleen praat ik te veel.”

Manieren om (thuis) een Growth Mindset te bereiken
• Vraag zowel bij goede als bij foute antwoorden op een neutrale toon
en met een neutraal gezicht: “Waarom is dit het antwoord?” Hierdoor wordt het normaler om fouten te maken.
• Vertel over een situatie waarin je zelf door moest zetten of en een
foutje had gemaakt; wees hierin rolmodel.
Heb
het niet over slimme of domme kinderen of over hoge of lage
•
niveaus. Het is belangrijk om elke keer in te gaan op dat ze niet
dom zijn en dit te ontkrachten.
• Geef complimenten die ingaan op inzet, vooruitgang en gedrag, in
plaats van op snelheid, prestatie of het goede antwoord geven.
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