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We zijn van start!
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten,

Hersenkraker!
er

7 februari 2022 zijn we gestart met alweer de vijfde lichting basisschoolleerlingen in Haarlem 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 Zerline Henning, Site Director bij Bridge HDT Haarlem PO. Op 26
januari heb ik het stokje van Xuân Do overgenomen. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar inzet,
coaching en begeleiding van het team Bridge HDT Haarlem PO. Dit team bestaat op dit moment
uit vijf fulltime tutoren van wie de leerlingen les krijgen: Fulbert, Eva, Fred, Nick en Roos. Verder
bestaat het team uit Linda (invaltutor), Anna (programmamanager) en mijzelf (site director) en
zijn we op zoek naar een zesde fulltime tutor.
Dit jaar wordt er op vijf verschillende basisscholen tutorles gegeven: de Don Bosco, de Wadden
Molenwijk, de Sint Bernardus, de Martin Luther King en de Franciscus Xaverius. In totaal nemen
er 57 leerlingen uit groep 7 deel aan Bridge HDT en wij zullen hen één jaar lang, dus tot en met
januari 2022, 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")
en lessen waarin de leerlingen op een actieve manier met rekenen bezig zijn ("Joy Factorlessen"). Om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we wekelijks telefonisch
contact met hun ouders en wisselen we regelmatig informatie uit met het schoolpersoneel.
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Wij kijken ernaar uit om de leerlingen te zien groeien in rekenen en naar de samenwerking met
ouders en schoolpersoneel!

Namens het hele team,
Zerline Henning
Site Director Bridge HDT Haarlem PO

Anna Tammens (programma
manager)

Veelgestelde vragen:
Wat is HDT bij the Bridge?
HDT staat voor High Dosage Tutoring. Bij dit project krijgen leerlingen in vaste tweetallen een schooljaar lang extra rekenen. Elk
tweetal heeft een eigen tutor van wie ze het hele schooljaar les krijgen. De extra rekenlessen duren op woensdagen 40 minuten en
op de overige schooldagen van de week 50 minuten. De les vindt dus dagelijks plaats onder schooltijd. Bij HDT krijgen de leerlingen
ook met regelmaat een speciale les waarin thema’s omtrent sociaal-emotionele vaardigheden worden besproken.
Hoe ziet een HDT-les eruit?
Iedere les beginnen we met een concentratieoefening of een ‘energizer’. Dit zijn oefeningen om concentratie of juist energie te
krijgen voordat de les begint. Vervolgens werken de leerlingen in volledige stilte aan een ‘Ready to Go’. Deze bestaat uit een aantal
sommen om te leerlingen voor te bereiden op de les die gaat komen. Vervolgens werken de leerlingen uit een speciaal curriculum
dat is samengesteld door The Bridge HDT. De rekenonderwerpen waar de leerlingen tijdens de 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’ waarin de leerlingen opnieuw in stilte sommen maken. Op die manier worden onderwerpen uit de les nog een
keer herhaald. Op dinsdagen zijn er speciale verhaalsommendagen waarop we niet uit het ‘gewone’ curriculum werken. In plaats
daarvan oefenen we op die dagen met het maken van verhaalsommen.
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 te houden. De links naar deze pagina’s kunt u vinden in de strook onderaan deze nieuwsbrief.

“Het bijzondere is dat bij HDT het kind centraal staat”
Interview met Claudia Scholten.
Claudia is sinds zes jaar de intern begeleider van groep 5 t/m 8 op de CBS De Wadden
Molenwijk.
Dit is alweer het 4e loopjaar van HDT op de Molenwijk. Hoe heb jij de afgelopen 4 jaar HDT
ervaren? Hoe vond jij de samenwerking met The Bridge HDT?
Toen ik voor het eerst leerde over HDT was ik kritisch, het vraagt veel tijd. Echter, toen ik de
onderzoeksrapporten uit Amerika had gezien, durfde ik het aan. Nu zijn we vier jaar verder en
is HDT een bekend onderdeel van ons rekenonderwijs in groep 7 en 8. Het project hoort nu
echt bij onze school. Het is bijzonder dat bij HDT het kind centraal staat. De kinderen
proberen we zo ver mogelijk te laten komen met het rekenen in hun eigen tempo. Het feit dat
het twee leerlingen per tutor is, vind ik een sterke component, die intensiteit is waardevol
voor de leerlingen. Een verschil met 4 jaar geleden en nu is dat verhaalsommen een
belangrijkere plek in het curriculum hebben gekregen i.v.m. de talige cito toetsen. Bovendien
is de interactie tussen kind, leerkracht, en ouder bij HDT sterk aanwezig. Dat is goed want
ouderbetrokkenheid is ook erg belangrijk.
Welke positieve effecten van HDT zie jij onder de leerlingen?
Als je het HDT-lokaal inloopt, voel je echt een werksfeer. Je ziet dat de kinderen echt zelf
worden geactiveerd om te leren: ze durven te vragen, ze willen aan de slag. Dat vind ik
fantastisch om te zien. Als ik naar de resultaten kijk dan zie ik dat leerlingen niet alleen
groeien in cito-resultaten, maar er is ook sprake van een sociaal-emotionele groei. Sommige
leerlingen groeien enorm in zelfvertrouwen gedurende het project. Dit is ook belangrijk voor
een kind. Bij HDT gaat het ook echt over bewustwording van het leerproces. Het is belangrijk
om met het kind te kijken: Wat kan ik nog niet? Wat heb ik nodig om het wel te kunnen? In de
bovenbouw is het zoeken naar wat elk kind nodig heeft om zelfstandig te worden. Het is sterk
aan HDT dat er ook aandacht wordt besteed aan deze vaardigheden.
Wat zijn je verwachtingen van dit 4e loopjaar en waar kijk je het meest naar uit?
Bij HDT komen leerlingen in een andere setting terecht: het één op twee contact met de
regelmaat van elke dag creëert een setting waarin leerlingen een andere rol kunnen kiezen
dan zij in een grotere groep zoals de klas aannemen. Hoe ontwikkelen ze zich in deze setting?
Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ik kijk ook erg uit naar de complimenten die de kinderen
krijgen door middel van Shout-Outs. Een bijzonder moment vind ik ook altijd de diplomauitreiking aan het einde van het jaar. Kinderen krijgen complimenten van hun tutor en ouders
zitten daar trots bij!
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