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We zijn weer ‘Ready To Go’!
Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
schoolpersoneel en geïnteresseerden,
Na een lange en warme zomer zijn we
weer volop begonnen met rekenen bij
The Bridge Skills Lab-Haarlem. De
eerste week na de zomer hadden we een
week met voorbereidingen en training
voor de tutoren. Verder zijn we na de
zomer gestart met een bijeenkomst
waarbij het betrokken schoolpersoneel
van de verschillende scholen
samenkwam om de opbrengsten en
uitdagingen van HDT met elkaar te
bespreken. Het was een vruchtbare
bijeenkomst met veel uitwisseling van
informatie en betrokkenheid vanuit de
aanwezigen.
Een week na de zomervakantie zagen
we de leerlingen terug. De leerlingen
waren enthousiast met veel verhalen
over de eerste week in groep 8 en de
zomervakantie. Voor veel leerlingen is
groep 8 een bijzonder en belangrijk jaar
waarbij ze nog meer bezig zijn met hun
toekomstplannen. Het voelde snel weer
vertrouwd om dezelfde leerlingen voor
ons te hebben en te werken volgens
dezelfde lesstructuur. Ook het
telefonisch contact met ouders werd
weer succesvol opgepakt.

We hebben in de eerste lesweek met de
leerlingen besproken waar ze rekenen
zijn tegengekomen in de vakantie. Er
volgden vele verhalen, bijvoorbeeld
over het omrekenen van geldbedragen
volgens de wisselkoers, de tijd van het
vullen van een zwembad met water en
aankopen in de supermarkt. Met elke
tutorgroep hebben we een grote poster
gemaakt over rekenen in hun vakantie.
De conclusie: Rekenen is overal!
We zijn opgestart met het deels
opfrissen van de rekenstof van voor de
zomer en inmiddels langzaamaan
overgestapt naar nieuwe rekenstof. De
duo’s werken op hun eigen tempo en de
samenwerking verloopt steeds beter.
Het lijkt nog ver weg, maar onze laatste
lesdag met de huidige tutorgroep zal
zijn op 18 januari. We gaan de komende
maanden nog hard aan de slag samen
om hen zo goed mogelijk voor te
bereiden op alle toekomstplannen die
zij hebben, we zijn helemaal Ready To
Go!
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Ready To Go

Namens het hele team,
Anne Kielman, Site Director van
The Bridge Skills Lab-Haarlem
Rekenen is overal van
‘
Eyse

HERSENKRAKER
Op welk nummer staat de auto
geparkeerd?

Voor de zomer namen we afscheid van Christa & Anna. Tijd voor
een nieuwe teamfoto. We verwelkomen Sanne & Alexandra.

Interview met Willy Bos, Intern Begeleider op Don Bosco

Wat waren uw verwachtingen van het project voor het op deze school startte?
W: “Ik vond het heel fijn dat onze leerlingen die moeite hebben met rekenen een kans kregen om er aan mee
te doen. Ik verwachtte dat ze zouden groeien.”
Als u terugkijkt op het afgelopen jaar, komen die verwachtingen overeen met de werkelijkheid?
W: “De verwachtingen zijn meer dan ingelost! Wat ik als heel positief heb ervaren is hoe professioneel het is,
alles wordt erg secuur aangepakt.”
Wat wenst u het project nog toe voor het komende half jaar?
W: “Dat de leerlingen een boost krijgen richting het voortgezet onderwijs en betere kansen krijgen. Maar ook
dat de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen! Ik vond het fantastisch om te zien hoe ze nu de sommen
uitschrijven met de stapjes. Ik gun hen die succeservaring, dat ze beseffen dat ze wel kunnen rekenen!”

De HDT lessen zijn weer begonnen!
The Bridge Skills Lab Haarlem is maandag 10 september weer gestart! Het
was leuk om alle leerlingen weer te zien na de zomervakantie en we zijn
enthousiast gestart. De concentratie -oefening stond in het teken van het
visualiseren van een fijn vakantiemoment. Daarna mochten de leerlingen
iets vertellen over hun vakantie. Er was een samenwerkingsopdracht voor
de tutormaatjes. En alle tutoren hadden een verhaaltjessom voorbereid
over hun vakantie. Dit ging onder andere over het aantal kilometer dat er
gereden was in Frankrijk en ansichtkaarten kopen in Cuba, wat betaal je
daar nu eigenlijk voor? De leerlingen mochten daarna bedenken waar ze
rekenen waren tegen gekomen in hun vakantie. De meeste kinderen
hadden wel iets gekocht bij een supermarkt of waren wezen shoppen.
Vervolgens mochten ze een tekening hiervan maken en deze ophangen op
de “rekenen is overal” poster. Deze poster hangt in ieder HDT lokaal en
hierop laten we zien dat je rekenen eigenlijk overal tegenkomt.

Even voorstellen
Mijn naam is Sanne, 30 jaar en ik woon sinds kort in Hoofddorp. Na vier jaar
werken in de mode-industrie merkte ik dat ik het maatschappelijke aspect
miste. Als invaltutor en project assistent bij The Bridge Skills Lab wil ik graag
het onderwijs verkennen en voor leerlingen een verschil kunnen maken. Elke
woensdag ben ik aanwezig en bij het invallen.
High Dosage Tutoring spreekt me aan, omdat hierbij de ontwikkeling van de
leerling voorop staat. Het werken met kleine groepen leerlingen past goed bij
me. In de eerste weken heb ik gemerkt dat een tutor de leerlingen verder helpt
door de juiste ondersteuning bij rekenen te bieden. Ik kan alleen maar
enthousiast worden als ik zie hoe het team en de leerlingen zich inzetten in de
rekenlessen.
FAQ:
1. Hoe zijn de tutorlessen weer opgestart na de zomervakantie?
Tijdens de eerste tutorles na de vakantie hebben leerlingen en tutoren nagedacht over wanneer ze rekenen
waren tegengekomen tijdens de vakantie, zoals ook hiervoor in deze nieuwsbrief te lezen is. Daarna hebben de
leerlingen de stof herhaald die ze voor de zomervakantie in de tutorles hadden behandeld. Het is namelijk
normaal dat leerlingen bepaalde zaken zijn vergeten, en op deze manier pikten ze het snel weer op.
2. Tot wanneer loopt het tutorproject nog voor deze groep leerlingen?
Tot en met vrijdag 18 januari 2019. Daarvoor vindt er nog een feestelijke afsluiting plaats.
3. Hoe bereiden tutoren hun lessen voor?
Elke tutor bereidt elke dag de lessen voor de volgende dag voor. Tijdens de tutorlessen volgen we een vast
rekencurriculum, en elk leerlingduo volgt deze lessen op hun eigen tempo. De tutor bereidt elke dag de Ready
To Go voor de volgende dag voor, en stelt daarin vragen over de les van die dag en herhaalt de rekenstof van
de dag ervoor. Een voorbeeld ziet u op de voorzijde. De tutoren stellen lesdoelen op, plannen hoe ze de stof uit
het curriculum van die dag zullen brengen, welke opdrachten leerlingen samen of zelfstandig zullen uitvoeren,
enzovoort. We bereiden de lessen voor na lestijd tijdens de gezamenlijke en individuele lesvoorbereidingstijd
en thuis.

