Nieuwsbrief
Een Kleine Terugblik
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en geïnteresseerden,
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Met de feestdagen voor de deur zitten we alweer bijna op de helft van het
schooljaar, en daarmee ook op de helft van de Bridge HDT lessen!
Een mooi moment om samen met de leerlingen terug te blikken op hoe ver
ze al zijn gekomen: sommigen hebben keihard aan hun tafels gewerkt,
anderen kunnen nu foutloos grote deelsommen oplossen, en weer anderen
zijn vooruit gegaan in decimale getallen afronden.
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Growth Mindset
We vinden het belangrijk om deze groeimomenten ook te vieren en te
werken aan leerlingen hun growth mindset. Een growth mindset is een mentale
instelling waarin men gelooft dat talenten en vaardigheden ontwikkeld
kunnen worden door uitdagingen aan te gaan en zich in te zetten. Wij
geloven erin dat iedere leerling kan groeien in alles wat hij/zij wil zolang die
hun beste beentje voor zetten.
We stimuleren deze growth mindset door leerlingen aan te moedigen om
uitdagingen aan te gaan, gerichte complimenten te geven (die wij ShoutOuts noemen) en te vertellen dat foutjes mag omdat je ervan kan leren. Uit
onderzoek is gebleken dat een growth mindset kan zorgen voor onder
andere een positief effect op het leerproces, motivatie en omgaan met
tegenslagen.
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 (zie achterkant).
Ouder-inlooplessen
Naast de growth mindset vinden we de betrokkenheid van ouders ook erg
belangrijk. Om die reden bellen de tutoren de ouders om de week, en
kunnen ouders een keer langskomen bij een HDT les. Nog net op de
valreep hebben we ouderinloop lessen gehouden, waar ouders gelukkig nog
fysiek langs mochten komen. Wij vinden het ontzettend leuk dat zij bij ons
langs zijn geweest en we hopen hen een goed beeld te hebben gegeven van
wat wij bij The Bridge HDT doen.
Op naar een mooi 2022 vol groei en nieuwe uitdagingen!
Namens het hele team,
Kirsten Bedner,
Site Director Bridge HDT Amsterdam PO

Het Shout-Out bord op de Achtsprong

Interview Ouderinlooples

Hoe vonden jullie het dat de ouders meekeken?
C: Ik was eerst bang om een foutje te maken, maar later in de
les was het erg leuk.
N: Ik was ook erg nerveus! Ik wilde erg graag laten zien hoe
goed ik het kon.
Is er thuis nog wat gezegd over de inlooples?
C: Het ging er goed en ik kreeg als advies mee dat ik niet
bang moest zijn om fouten te maken.
N: Goed! Mijn vader vond het goed gaan en was erg blij om
het te zien.
Wat hebben jullie tot nu toe geleerd bij HDT?
N: Herhaald aftrekken was nieuw voor mij. Ik ben er al een
stuk beter in geworden.
C: Ja voor mij ook!. Cijferend vermenigvuldigen gaat ook al
steeds beter.
Wat vinden jullie het leukst van HDT?
N: De lessen worden erg leuk gemaakt. Spelletjesdag is ook
leuk!
C: Ja we oefenen gericht op sommen die we lastig vinden op
een leuke manier.

Zelfgemaakte Growies op de Brink.

Je bent een Growie als:

- Je denkt dat je van fouten kan leren
- Je denkt dat je door oefening beter kan worden
- Je graag dingen wil leren
- Je vragen stelt
- Je doorgaat bij tegenslag

Frequently Asked Questions

1. Geven jullie huiswerk mee?
De leerlingen krijgen geen huiswerk mee van de tutoren. Dit is zo omdat de leerlingen al genoeg
huiswerk mee krijgen vanuit de school. Door tijdens de HDT lessen al het werk te bespreken
kunnen wij ook gerichte en directe begeleiding bieden.
2. Hoe lang duurt HDT?
De leerlingen krijgen gedurende het hele schooljaar drie keer per week 50 minuten lang les. De
lessen zullen dus tot de zomervakantie gegeven worden.

