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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen,
Met de meivakantie voor de deur komt het einde van het jaar al weer
in zicht. We gaan alles op alles zetten om de laatste weken net zo leuk
en productief te maken als de rest van het jaar!
Joy Factor
Binnen Bridge HDT vinden we het belangrijk dat leerlingen plezier,
of Joy Factor, ervaren bij het rekenen. Met deze term bedoelen we dat
we leerlingen op een spelenderwijs laten rekenen. We proberen aan te
sluiten bij de leefwereld van onze leerlingen en zo rekenen
aantrekkelijker te maken. We vragen bijvoorbeeld aan leerlingen wat
zij graag doen buiten school en maken daar een verhaalsom over.
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Verder is er rekenmateriaal wat we gebruiken, waaronder namaakgeld,
getallenlijnen, klokken en breukentorens. Door visueel bezig te zijn
met rekenen kan je je bepaalde rekenbegrippen beter inbeelden.
Tevens zijn er rekenraadsels, rekenpuzzels en spelen we om de twee
weken op donderdag of vrijdag rekenspelletjes.
Naast de aanwezigheid van Joy Factor in de reguliere tutorlessen,
organiseren we vier keer per jaar een speciale Joy Factor-les, hierover
lees je hieronder meer.
Als laatst maakt team Joy Factor ook om de paar weken een
Themavraag, die één groepje mag presenteren.
Zoals de Amerikaanse dichter Alfred Mercier ooit zei: “Wat je met
plezier leert, vergeet je nooit!”

Presentatie van de themavraag op de Brink

Themavraag
De themavraag bevat een aantal
sommen rondom een bepaald thema.
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Het laatste thema was het smelten
van ijsberg Hona!
Alle leerlingen maken de themavraag
en één groepje mag het daarna voor de
klas presenteren.
Dit is voor velen erg spannend, maar
levert uiteindelijk de leukste momenten
op!

Resultaten van vorig jaar
De onderzoeksresultaten van het effect van
Bridge HDT van vorige 2 jaren zijn binnen en
zijn erg positief! Vorige 2 jaar kregen leerlingen 5
keer per week Bridge HDT les, en groeiden de
HDT leerlingen (de rode lijn) gemiddeld met 15
vaardigheidspunten méér dan de niet-HDT
leerlingen (de blauwe lijn). In de praktijk
betekent het dat de HDT leerlingen gemiddeld
van Cito niveau V naar niveau IV zijn
geklommen.

Joy Factor-les
De afgelopen Joy Factor-les stond in het teken van een
quiz gemaakt door meester Marius en meester Hugo.
Hierin werkten de leerlingen in hun tutorgroepje samen.
Er waren verschillende rondes met rekenvragen, maar de
ronde die voor het meeste spektakel zorgde was de
tutorenronde.
Vooral de vragen ‘Deze tutor heeft familie uit Ghana’ en
‘Dit hebben Yonathan en Fatima vroeger allebei gedaan’
zorgden voor veel verbazing.
De Joy Factor-les op de Blauwe Lijn.

Frequently Asked Questions

1. Wanneer is de volgende ouderinlooples?
De eerstvolgende ouderinlooples vindt plaats in de week van 16 mei. Er zal nog een brief worden
meegegeven met verdere informatie hierover.
2. Wat kan ik als ouder/verzorger doen om mijn kind bij rekenen te ondersteunen?
Een manier om hierin te ondersteunen, is om het kind te vragen naar de tutorlessen. Vraag ze wat
ze geleerd hebben en laat ze een voorbeeldsom vertellen. Ook kunt u de kinderen laten oefenen
door ze te laten rekenen in het dagelijkse leven. Laat ze bijvoorbeeld betalen in een winkel of vraag
ze de tijd.

