Nieuwsbrief
A Fresh Start
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en
geïnteresseerden,
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Rekenpuzzel

Vol enthousiasme zijn wij het derde loopjaar van ‘The Bridge
HDT’ in Amsterdam Zuidoost gestart!
HDT lessen zijn extra rekenlessen onder schooltijd. In elke les
doen 10-12 leerlingen mee: de leerlingen zijn opgedeeld in
duo’s, die ieder een eigen tutor hebben. Wij zullen het hele
schooljaar tutorles gaan geven aan deze leerlingen. We zijn
dankbaar voor de warme ontvangst van de scholen en kijken uit
naar een fijne samenwerking!
Rekenwerk op maat
De leerlingen werken uit ons eigen curriculum, dat gebaseerd is
op 1F-niveau (het minimale niveau voor het einde van de
basisschool). Het curriculum bestaat onder andere uit optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen, breuken en procenten.
De leerlingen gaan op hun eigen tempo door de lessen heen.
Doordat de tutor maar twee leerlingen heeft, kan de tutor
maatwerk leveren en meer aandacht besteden aan de
onderwerpen die een leerling lastig vindt.

m3m
Feitjes over The Bridge HDT
• We geven dit jaar les op 8 basisscholen!
De Achtsprong
De Blauwe Lijn
De Crescendo
De Morgenster

De Rozemarn
De Holendrecht
Onze Wereld
De Brink

• Ons team bestaat uit 6 tutoren, 2 invaltutoren
en 1 Site Director
• Elke tutor heeft 2 leerlingen per les
• We geven in totaal les aan 86 leerlingen
• Elke dag geven we 5 lessen
• Elke les duurt 50 minuten

Meer dan rekenen
We besteden in de lessen naast het rekenen ook aandacht aan
concentratie, samenwerking en een juiste werkhouding. Wij
proberen de leerlingen te laten inzien dat door veel oefenen en
in jezelf te geloven iedereen goed kan worden in rekenen. De
tutoren hebben tweewekelijks contact met de
ouders/verzorgers om hen op de hoogte te houden van onder
andere deze ontwikkelingen en ideeën uit te wisselen. Ook
bespreken we met het schoolpersoneel hoe wij de leerlingen zo
goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wij geloven dat deze
samenwerking essentieel is voor het succes van het project!
Namens het hele team,
Kirsten Bedner, Site Director van The Bridge
HDT Amsterdam-Zuidoost (PO)
Yonathan en Fatima werken aan teambuilding

Ons Team
Hoi ik ben Kirsten, sinds dit
jaar Site Director van het
project in Amsterdam
Zuidoost. Ik word blij van
zingen, voetballen, honden en
ik zal nooit nee zeggen tegen
ijs.
Kirsten Bedner

Hugo Ploegmakers

Fatima Mezjan

Na een studie Mechanical
Engineering heb ik de afgelopen
18 jaar gewerkt in de
automotive-industrie en in het
management van high tech startups. Uit die ervaring weet ik hoe
belangrijk het is om goed te
kunnen rekenen. Ik woon in
Eindhoven en heb daar zelf ook
een zoontje in groep 7.
Hoi ik ben Fatima, moeder
van 3 kinderen. Ik werk al
anderhalf jaar met plezier bij
the Bridge. In mijn rol als
tutor heb ik een grote drive:
ieder kind een boost aan
zelfvertrouwen geven en een
goede dosis rekenskills.
Ik ben sportief en hou ervan
om in de keuken te staan.
Naast het werk als tutor, ben
ik ook op het voetbalveld te
vinden als jeugdtrainer.

Niels Visbeen

Sophie Westhoff

Hi, ik ben Sophie. Ik ben 28
jaar en ik werk nu al 1,5 jaar bij
the bridge. Ik heb heel veel zin
om dit schooljaar weer een
nieuwe groep leerlingen te
begeleiden met rekenen. Let’s
go! :)
Rekenvraag: Hoe oud was ik
toen ik begon met werken bij
the bridge?

Simon Kindermans hier! Ik ben
een 26-jarige Amsterdammer die
in Zuidoost woont. Ik geef sinds
vorig jaar les bij The Bridge, en
vind het geweldig werk. De
persoonlijke connectie die al zo
snel vormt met mijn leerlingen is
wat mij drijft.

Simon Kindermans

Ik ben een geduldige man met
een baard. Ik ben geen familie
van Hugo. Ik kan lekker koken
en ga het liefst op vakantie naar
een land met palmbomen.

Marius van Duijn

Hoi, ik ben Yonathan of Yoni
voor vrienden. Ik val in op
dinsdagen in voor onze Site
Director Kirsten en op
woensdag voor juf Fatima.
Daarnaast ben ik operazanger
en part-time
verzekeringsadviseur. Die
combinatie heb je vast niet
vaak gehoord!
Ik ben Merle, ik ben 22 jaar,
woon in Amsterdam en ben
bezig met de studie
Sociologie. Ik ben de
invaltutor en zal 1 dag in de
week aanwezig zijn. Ik kijk er
naar uit om met de kinderen
en het team aan de slag te
gaan!

Frequently Asked Questions

Yonathan van den Brink

Merle de la Rie

Wat voor lessen missen de leerlingen wanneer ze naar de Bridge HDT lessen gaan?
De groepsleerkracht zorgt dat dit varieert. Er wordt in ieder geval door de leerkracht in de klas nooit rekeninstructie
gegeven tijdens de Bridge HDT les. De lessen zijn samen met de scholen ingepland zodat de leerlingen nooit een
belangrijke les missen.
Op basis van wat worden de leerlingen geselecteerd?
Op basis van de CITO-score van groep 6 wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor de Bridge HDT
lessen. Vanuit deze groep worden er leerlingen willekeurig geselecteerd voor de lessen.
Zijn meester Marius en meester Hugo familie van elkaar?
Nee, ondanks de vele gelijkenissen zijn Marius en Hugo geen tweeling of familie van elkaar.

