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Intro

Hoi allemaal! Leuk dat jullie de allereerste
nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar lezen.
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hebben gehad en weer vol energie zijn om er
een mooi jaar van te maken.
Het tweede deel van het High Dosage
Tutoring (HDT) project met de tweedejaars
leerlingen is sinds een paar weken weer
begonnen. Zij krijgen elke maandag, woensdag
en vrijdag les op het Mundus College. De
leerlingen en tutoren hebben het afgelopen
half jaar hard gewerkt aan hun
rekenvaardigheden en wij hopen dat dit in het
nieuwe schooljaar niet anders zal zijn.
Vanaf 12 oktober is er ook een tweede groep
met eerstejaars leerlingen op het Mundus
College gestart. Zij krijgen op dinsdag en
donderdag Bridge HDT. Er zijn ook een aantal
nieuwe tutoren die er onwijs veel zin in hebben
om de leerlingen extra ondersteuning te
bieden met het rekenen. Om even kennis te
maken, stellen alle tutoren zich in deze
nieuwsbrief even aan jullie voor.
Veel leesplezier!

Voorstelrondje - dit zijn Alle tutoren van het Bridge
HDT-tutorproject in Amsterdam Nieuw-West!
Een paar tutoren hebben ons helaas verlaten,
maar de nieuwe tutoren zijn alweer vol
enthousiasme aan het werk. We zullen ons
allemaal even voorstellen.

TIM
Hoi ik ben Tim en nieuw bij The Bridge. Ik heb
er onwijs veel zin in om jullie in het nieuwe
schooljaar te helpen met het rekenen. Ik woon
in Zaanstad en heb hiervoor al twee jaar
ervaring opgedaan met het geven van
tutorlessen. Eind deze zomer kwam ik dit
project tegen en ik was gelijk enthousiast. Ik
kan mij heel goed vinden in de missie en
methodes van The Bridge en ik hoop een
steentje bij te kunnen dragen aan het team.
VERNON
Hi, ik ben Vernon Delauney, een van de
nieuwe tutoren van The Bridge. Ik ben geboren
op Curaçao en woon op het moment weer in
Amsterdam. Ik zeg weer, omdat ik sinds 2000
in Spanje en Portugal als muzikant heb
gewerkt en gewoond. Ik hoorde via een
buurman over het werk dat The Bridge deed
en was meteen geïnteresseerd. Ik meldde mij
aan en ben vanaf 17 september in dienst
getreden. Ik hoop dat ik een steentje kan
bijdragen aan wat ik een goede zaak vind.
JANNICK
Hoi, ik ben Jannick. Ik ben 27 jaar, opgegroeid
in Gouda, maar ik woon nu in Amsterdam.
Naast mijn werk als tutor werk ik als
portretfotograaf in de studio en rijd ik graag
motor. Ik vind het heel leuk om te werken bij
The Bridge en de kinderen te laten zien dat
dingen die soms ingewikkeld lijken, dat niet
hoeven te zijn!

ROBBERT
Robbert is de naam! 28 jaar oud en kom uit
Amsterdam. Heb Politicologie gestudeerd,
heel veel verschillend werk gedaan: van
maatschappelijk werker, tot pedagogisch
medewerker tot consultant tot barman.
Mijn motivatie is dat ik erg in de missie van de
Bridge geloof: kansengelijkheid stimuleren
door bepaalde kinderen nét een beetje meer
steun te bieden. Daarnaast vind ik het leuk om
dagelijks in contact te staan met jonge mensen
en hen te kunnen helpen leren dat leren echt
leuk kan zijn! Soms kan ik direct zijn, het
Amsterdamse hart op de tong! Mensen helpen
is wat mij drijft en gelukkig maakt, daarnaast
houd ik van: zon, muziek, lekker eten, vrienden,
familie en mijn vriendin.

CLAIRE
Mijn naam is Claire, ik ben 28 jaar oud en ik
heb 3 nationaliteiten: Nederlands, Noors en
Brits. Ik woon in Amsterdam. Ik heb Sociologie
gestudeerd en daarna heb ik de
lerarenopleiding gedaan. Daarna werd ik tutor,
en nu ben ik Site Director en
Programmamanager. Ik houd van dansen,
spelletjes spelen, puzzelen en sokken breien
(veel mensen vinden mij hierdoor een oma). Ik
vind het leuk dat ik als Site Director alle
leerlingen een klein beetje ken. Ik haal er
voldoening uit om alles te organiseren, contact
te hebben met mentoren, en de tutoren zo
goed als mogelijk te ondersteunen zodat zij de
leerlingen het beste kunnen helpen. Ik vind het
helemaal niet leuk om te koken, daarom
probeer ik vaak mijn huisgenoten lief aan te
kijken zodat ik met hen mee kan eten. Als het
zonnetje schijnt ben ik blij!

LÉON
Hoi! Ik ben meester Léon en ik geef rekenles bij
Bridge HDT. Hoewel ik rekenen natuurlijk
super geweldig vind, heb ik ook andere
hobby's: ik studeer filosofie, maak graag
muziek en houd me bezig met Braziliaans JiuJitsu, dat is een vechtsport die lijkt op judo. Ik
verheug me erop om jullie te helpen wegwijs
te worden in het grote rekendoolhof!
JASON
Mijn naam is Jason, ik ben afgestudeerd in de
financiële sector. Mijn hobby's zijn onder
andere filmen en videobewerken. Ik heb
gekozen voor The Bridge, omdat het project mij
heel erg aansprak (namelijk de High Dosage
Tutoring) en ik zou graag in de toekomst
docent willen worden.
SEYNABOU
Hi, ik ben Seynabou Kane (25) en woon in
Utrecht. Ik ben sinds september werkzaam bij
Stichting The Bridge bij het HDT project op het
Mundus College. Naast dit werk, ben docent
Maatschappijleer en studeer ik aan de
Universiteit van Utrecht. Ik volg daar de master
Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Ik
ben opgegroeid in Grou, dat is een klein dorpje
in Friesland. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om
uitgebreid te koken en spreek ik graag af met
mijn vrienden. Ik heb heel veel zin om mijn
HDT leerlingen te begeleiden en kijk uit naar
het plezier en de rekenlessen dat/die we
samen gaan maken. Tot snel!

De kluts kwijt?

ELLEN
Hi, ik ben Ellen en ook nieuw bij The Bridge. Ik
heb jarenlang als projectleider gewerkt bij een
tweetal Nederlandse banken. De laatste jaren
heb ik als jobcoach gewerkt bij
Vluchtelingenwerk. Ik hou van tennis en lezen,
maar wandel ook graag met onze hond over
het strand. Ik las een tijdje geleden over de
missie van The Bridge en raakte gelijk
enthousiast. Daarom heb ik er veel zin in om te
starten als tutor bij het Mundus college!!
GIOVIENCA
Hoi allemaal, mijn naam is Giovienca (een
mooie samenstelling van mijn moeders en
vaders naam). Ik ben 29 jaar geleden geboren
op Curaçao en woon sinds 2002 in Nederland.
Ik heb de studie Orthopedagogiek gedaan. In
mijn vrije tijd houd ik van spelletjes spelen,
boeken lezen en series/documentaires kijken.
Na 1,5 jaar tutor te zijn geweest, ben ik na de
zomervakantie gestart als Site Director van
team Amsterdam VO Nieuw-West en ook als
Social-Emotional Learning coördinator van The
Bridge. Ik kijk ernaar uit om dit schooljaar alle
leerlingen te zien groeien in het rekenen, maar
ook op persoonlijk vlak.

Het Bridge HDT team van maandag, woensdag en vrijdag
(met de tweedeklassers)
Van linksboven naar rechtsonder: Vernon, Jannick, Robbert,
Vernon, Claire en Tim

Breinbreker

Het Bridge HDT team van dinsdag en donderdag (met de
eersteklassers)
Van linksboven naar rechtsonder: Robbert, Jannick, Tim,
Giovienca, Seynabou, Ellen en Léon

Veelgestelde vragen:

1. Hoe ziet een The Bridge HDT-les eruit?

HDT staat voor High Dosage Tutoring. Wij
begeleiden de leerlingen intensief met
rekenen. Iedere les begint met een
concentratieoefening. Even rekken en strekken
en de tijd nemen om te onderzoeken hoe je
jezelf voelt. Daarna beginnen we aan de
‘Ready To Go’. De leerlingen werken 3
minuten in stilte aan 3 rekenvragen en 1
‘levensvraag’. De rest van de les bestaat uit
zelfstandig- en samenwerken. Met de ‘Ticket
to Leave’: 3 rekenvragen en één extra vraag,
wordt de les afgesloten.

2. Waarom is oudercontact zo belangrijk?

We willen graag een team vormen met ouder,
leerling, tutor en school. Ouders kennen hun
kind natuurlijk het beste! En daardoor kunnen
ouders ons steunen met tips over de leerling.
Waar is de leerling dagelijks mee bezig? En
waar wordt de leerling blij van? Hierdoor
kunnen we uiteindelijk beter de leerling helpen
om te groeien. En het is natuurlijk gewoon heel
fijn om elkaar op de hoogte te houden van
positief nieuws!

3. Hoe lang hebben leerlingen Bridge HDT-les?

Alle leerlingen die meedoen aan Bridge HDT
hebben precies 1 jaar Bridge HDT. Op het
Mundus College hebben de HDT-leerlingen 2
of 3 keer per week Bridge HDT les. Op het
einde van het project krijgt iedere leerling een
diploma van The Bridge uitgereikt.

4. Waarom is Bridge HDT zo belangrijk?

Uit onderzoek in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam blijkt dat Bridge
HDT een groot effect heeft op de
rekenprestaties van leerlingen (vmbo &
praktijkonderwijs). De resultaten van dit
onderzoek kunt u in detail bekijken op onze
website: https://tbli.nl/onderzoeksresultaten/
Het project Bridge HDT heeft ook volgens het
Mundus College een positief effect op de
schoolprestaties van de leerlingen.
Wij als tutoren merken ook dat leerlingen echt
vooruit gaan, niet alleen met rekenen, maar
ook met sociale- en schoolse vaardigheden.

DOEI!
Bedankt voor het lezen van deze The Bridge
HDT nieuwsbrief! Bij vragen kunnen jullie altijd
mailen naar onze Site Directors Claire
c.slingsby.tbli@gmail.com of Giovienca
g.saluna.tbli@gmail.com.
Maar je kunt natuurlijk ook even binnenlopen in
ons lokaal, 301 op de derde verdieping!

