Bedankt!

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief
van The Bridge van dit schooljaar. Het
was een fijn jaar waarbij we de leerlingen
en de ouders goed hebben leren kennen.
De leerlingen zijn stuk voor stuk vooruit
gegaan met rekenen en dat is super om te
zien. We hopen dat de leerlingen met een
trots gevoel terugkijken op het afgelopen
jaar, trots zijn wij in ieder geval wel!

Precise Praise

In deze nieuwsbrief willen we u meer
vertellen over het belang van het geven
van complimenten. Een compliment; een
vriendelijke opmerking die soms op een
dag het verschil kan maken. Iedereen
vindt complimenten fijn of gaat ervan
blozen als je er één krijgt. Ken je dat
gevoel? Dat moment vinden we bij onze
leerlingen heel belangrijk omdat ze
hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en
zich gezien voelen. Daarom werken we
binnen de Bridge HDT met Precise Praise.
Precise Praise zijn concrete en gerichte
complimenten. In plaats dat je zegt: “Goed
gedaan!” benoem je wat er goed is
gegaan, bijvoorbeeld “Wat goed dat je
aan de slag bent gegaan met de sommen.
Ik zie dat het je gelukt is om een
staartdeling te maken, super knap van
jou!”. We gebruiken deze Precise Praise
gedurende de les om de leerlingen te

Shout-out en in the Spotlight

motiveren en te laten merken dat ze goed
bezig zijn.
Maar we kunnen de
complimenten ook op
een briefje schrijven: een
“shout-out”. Deze krijgen
de leerlingen aan het
einde van de les van hun
tutor als ze zich die les
goed hebben ingezet. Dit
briefje mogen ze
ophangen op het
shout-out prikbord. Als
het prikbord vol hangt,
mogen de leerlingen de
shout-outs mee naar huis nemen of
achterin hun schriftje plakken, zodat ze er
altijd naar terug kunnen kijken.
Naast de shout-out poster hangt er in het
HDT lokaal ook een prikbord “In the
spotlight”. Een aantal keer per jaar komen er
leerlingen in the spotlight te staan. Deze
leerlingen hebben over een langere periode
laten zien dat ze hard werken en zich op een
positieve manier inzetten tijdens de les. Zo
kun je in the spotlight komen te staan als je
een echte doorzetter bent, foutjes durft te
maken, goed weet samen te werken en/of om
hulp durft te vragen. Het is altijd leuk om te
zien als de leerlingen verbaasd, blij of trots
zijn als ze horen dat ze ‘in the spotlight’
komen

Resultaten van vorig jaar
Ook dit loopjaar worden de resultaten van
de leerlingen onderzocht door een
onderzoeksteam van de Universiteit van
Amsterdam. De onderzoeksresultaten van
het effect van the Bridge HDT van een
basisschool in Amsterdam Zuid-Oost van
de afgelopen 2 jaren zijn binnen. De
resultaten zijn erg positief! De afgelopen
2 jaar kreeg een groep leerlingen 5 keer
per week HDT les. Deze leerlingen
groeiden gemiddeld met 15
vaardigheidspunten méér (de rode lijn)
dan de niet-HDT leerlingen (de blauwe
lijn). In de praktijk betekent dit dat de HDT
leerlingen gemiddeld van Cito niveau V
naar niveau IV zijn geklommen.

Diploma uitreiking
We willen er een spetterend einde van
maken en willen u daarom uitnodigen
voor de diploma uitreiking die plaats zal
vinden op dinsdag 5 juli. Zet deze datum
vast in de agenda en verdere informatie
voor deze diploma uitreiking volgt later
per e-mail. Ook zult u gebeld worden
door een van onze tutoren waaraan u al
uw vragen kunt stellen.

Tot slot
Bedankt voor het lezen van deze The
Bridge HDT nieuwsbrief! Wij zien u graag
bij de diploma uitreiking! Wij willen jullie
allemaal bedanken voor de betrokkenheid
bij dit project.

