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Wij zijn er klaar voor!
Hersenkraker!
er

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten,
Op 2 maart 2022 zijn we in Haarlem gestart met een nieuwe lichting
basisschoolleerlingen die deelneemt aan Bridge High Dosage Tutoring (Bridge HDT).
Graag stel ik mijzelf en de rest van ons team aan u voor. Mijn naam is Jannick
Hamberg, Site Director bij Bridge HDT Haarlem PO+. Ik zorg dat alles in goede banen
wordt geleid en ondersteun het tutorteam in het lesgeven. Dit team bestaat uit drie
tutoren: Marjolein, Janneke en Raluca. Zij zijn degenen die de leerlingen lesgeven en de
ouders bellen.
Dit jaar wordt er op vier verschillende basisscholen tutorles gegeven: de Meer, de
Wadden Boerhaave, de Erasmus en de Wijde Wereld. In totaal nemen er 24 leerlingen
uit groep 7 deel aan Bridge HDT en wij zullen hen één jaar lang, dus tot en met februari
2023, tutorles geven.
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De leerlingen krijgen tijdens de tutorlessen les uit een door The Bridge ontwikkeld
curriculum. Ook zijn er gedurende het jaar enkele lessen over sociaal-emotionele
thema's ("Check-in lessen" geheten) en lessen waarin de leerlingen op een actieve
manier met rekenen bezig zijn (de zogeheten "Joy Factor-lessen"). Om de leerlingen zo
goed mogelijk te ondersteunen, hebben wij tweewekelijks telefonisch contact met hun
ouders/verzorgers en wisselen we regelmatig informatie uit met het schoolpersoneel.

Het is bijna Pasen. Wie
Pasen zegt, zegt eieren.
Weet jij het raadsel op te
lossen en dus hoeveel
eieren er over zijn?

Wij kijken ernaar uit om de leerlingen te zien groeien in rekenen, zoals we ook uitkijken
naar de samenwerking met ouders en schoolpersoneel!
Namens het hele team,
Jannick Hamberg
Site Director Bridge HDT Haarlem PO+
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Concentratie-oefening
Dichter bij jezelf

Team Haarlem PO+

Zit rechtop met je voeten stevig op de grond, of laat je benen bungelen als je niet bij
de grond kunt.
Doe je ogen dicht of kijk naar een vast punt op de tafel.
Plaats je handen voor je borstkas, met de handpalmen tegen elkaar aan. Blijf rustig
zitten en ademen.
Deze houding brengt je dichter bij jezelf, bij wat goed is voor jou en belangrijk is voor
jou.
Je kunt nu een wens voor jezelf doen, iets wat je nodig hebt: moed, vriendschap,
energie, vrolijkheid, bedenk maar wat voor jezelf. Dan zeg je tegen jezelf, zonder dat
iemand het kan horen: ‘Ik wens mezelf…’ en daar voeg je aan toe wat je net voor jezelf
hebt bedacht.
Adem rustig door en blijf nog even zo zitten.
Kom met je aandacht terug in het rekenlokaal.
Wiebel een beetje met je tenen.
Doe rustig je ogen weer open als je die dicht had.
Haal nog een keer diep adem, in door je neus, laat je buik bol worden als een ballon,
houd eventjes vast en adem dan langzaam uit door je mond. Let op dat je je schouders
niet optrekt tijdens de inademing.

Ik ben Claire Slingsby,
de programmamanager.
Ik kom regelmatig langs
om Site Director Jannick
te ondersteunen en kijk
of alles op rolletjes
loopt.

Team Haarlem PO+ stelt zich voor
De teamleden vertellen iets over zichzelf, waarbij ze antwoord geven op de vraag waar ze wonen,
of ze zelf ook kinderen hebben, wat hun hobby’s zijn en wat ze van de stad Haarlem vinden.

Ik ben Jannick
Hamberg. Ik ben 28
jaar oud, geboren in
Gouda en ik woon sinds
zes jaar in Amsterdam.
Ik heb geen kinderen.
Naast mijn werk als Site
Director bij The Bridge
werk ik ook als
portretfotograaf. In mijn
vrije tijd rij ik graag op
mijn motor en ik hou
ook van zingen. Het
allermooiste aan
Haarlem vind ik het
oude centrum!

Ik ben Raluca Dragu.
Ik woon in Haarlem,
maar ik ben opgegroeid
in Roemenië, hoog in de
prachtige Karpatenbergen. Ik heb drie lieve
zoons, van 4, 6 en 20
jaar oud, en drie
schattige katten. In mijn
vrije tijd hou ik van
naaien en borduren en
van werken in mijn
kleine tuin. Wat ik
geweldig aan Haarlem
vind zijn de vele groene
parken en de oude,
historische gebouwen.

Ik ben Marjolein
Merkx. Ik woon nu drie
jaar in Haarlem. Hiervoor
woonde ik 16 jaar in
Engeland. Ik heb een
dochter van 8. Ik houd
van lezen, series kijken
en spelletjes doen met
vrienden. Wat ik leuk
vind aan Haarlem is dat
het een hele compacte
stad is die toch alles
heeft. Ook vind ik het
leuk dat er zoveel
gezinnen wonen en dat
er heel veel te doen is
voor kinderen.

Ik ben Janneke Zwart.
Ik woon al meer dan
veertig jaar in
Amsterdam. Ik heb twee
dochters, een van 35 en
een van 32, die ook
allebei in Amsterdam
wonen, en ik heb een
vrolijke kleindochter van
vijf maanden oud. Mijn
hobby’s zijn lezen en
klussen. Wat ik speciaal
vind aan Haarlem is dat
het zo dicht bij de zee
ligt, en verder is het
gewoon een heel mooie
stad.

Frequently asked questions:
1. Wat is HDT?
HDT staat voor High Dosage Tutoring. Bij dit project krijgen leerlingen in vaste tweetallen een jaar lang extra
rekenles. Elk tweetal heeft een eigen tutor die hen het hele jaar begeleidt. De extra rekenlessen zijn op maandag
en woensdag en zijn zo ingedeeld dat de leerlingen de ene dag een enkel lesuur hebben en de andere dag een
dubbel lesuur. De lessen vinden plaats onder schooltijd. Wanneer de leerlingen Bridge HDT hebben, wordt er in
hun eigen klas niet gerekend.
1. Hoe zien de Bridge HDT-lessen eruit?
Iedere les beginnen we met een concentratie-oefening of een energizer. Dit zijn oefeningen om concentratie of
juist energie te verkrijgen voordat de les begint. Vervolgens werken de leerlingen in volledige stilte aan een Ready
to Go. Deze bestaat uit enkele sommen om de leerlingen voor te bereiden op de les die gaat komen. Vervolgens
werken de leerlingen uit een curriculum dat is samengesteld door The Bridge. De rekenonderwerpen waar de
leerlingen tijdens de Bridge HDT-les mee bezig zijn, lopen niet altijd synchroon met de rekenonderwerpen waar ze
op dat moment in de klas mee bezig zijn. De les wordt afgesloten met een Ticket to Leave, tijdens welke de
leerlingen opnieuw in stilte sommen maken en waarbij onderwerpen uit de les nog een keer worden herhaald. Om
de andere week is er een speciale verhaalsommendag, waarbij we niet uit het ‘gewone’ curriculum werken, maar
– het woord zegt het al – oefenen met het maken van verhaalsommen.
2. Waar kan ik meer informatie vinden over het tutorproject en de stichting?
U kunt kijken op de website van onze stichting: www.tbli.nl of u kunt mailen naar info@tbli.nl. Verder kunt u ons
Instagram-account en onze Facebookpagina in de gaten houden. De links naar deze pagina’s kunt u vinden in de
strook onder aan deze nieuwsbrief.

Antwoord Hersenkraker: 4. Hoe? Nou als ik 6 eieren had en toen 2 eieren brak, kookte en at, dan heb ik nog 4 eieren.

