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Fresh Start
Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
leerkrachten en geïnteresseerden,
Trots zijn wij op het feit dat het 2e loopjaar
van ‘The Bridge Skills Lab Haarlem’ is
gestart! Sinds 4 februari 2019 zijn we
gestart met de 2e lichting leerlingen in
Haarlem die deel mag nemen aan High
Dosage Tutoring (HDT). Naast de Don
Bosco, De Globe, de Martin Luther
Kingschool en de Wadden Boerhaave is er
nu een vijfde school bijgekomen: de
Wadden Molenwijk. We zijn zeer
dankbaar voor de hartelijke ontvangst die
we de afgelopen weken hebben mogen
ontvangen. In totaal nemen dit jaar 48
leerlingen uit groep 7 deel aan HDT.
Ons team bestaat uit 6 fulltime
professionele tutoren, 1 invaltutor, mijzelf
de Site-Director en de Directeur van de
Stichting: Anne Kielman. Wij zullen voor
een geheel jaar les gaan geven aan deze
groep leerlingen, dus dit betekent dat we
met deze leerlingen mee zullen gaan naar
groep 8. Er zijn drie tutoren die vorig jaar
ook al HDT hebben gegeven in Haarlem
en er zijn drie nieuwe enthousiaste
tutoren aangesteld. De week voordat we
van start zijn gegaan met de leerlingen,
hebben we als team met elkaar kennis
gemaakt en de nieuwe tutoren getraind.
We hebben een Fresh Start gemaakt!
Verder ontvangen de tutoren constante
coaching van mij, is er intervisie, zijn er
gezamenlijke lesvoorbereidingen en
hebben we met het team Fresh Start
sessies, waarbij meditatie, reflectie en
gespreksvoering voorop staan.

De tutoren zijn namelijk naast met de
ontwikkeling van de leerlingen, ook volop
bezig met hun eigen professionele
ontwikkeling.
De methode van HDT is afkomstig uit
Amerika. Uit wetenschappelijk onderzoek is
al gebleken dat HDT succesvol is. De
Amerikaanse organisatie die HDT uitvoert
is SAGA Innovations en zij geven ons nog
steeds advies. Ook worden onze projecten
gevolgd door een onderzoeksteam van de
Universiteit van Amsterdam onder leiding
van dr. Bowen Paulle. Sinds kort hebben wij
ook de eerste resultaten van het allereerste
project van ‘The Bridge’ dat heeft
plaatsgevonden op een middelbare school
in Amsterdam en na wetenschappelijk
onderzoek is ook dit zeer succesvol
gebleken.
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We zijn zeer verheugd dit 2e jaar in
Haarlem aan de slag te mogen. We besteden
tijdens de lessen aandacht aan rekenen,
maar ook aan concentratie, samenwerking
en een juiste werkhouding. Ons doel is
ervoor te zorgen dat de leerlingen in gaan
zien dat door veel te oefenen en in zichzelf
te geloven, iedereen goed kan worden in
rekenen. We hebben wekelijks contact met
de ouders en wisselen informatie uit met
het schoolpersoneel om de leerlingen zo
goed mogelijk te kunnen ondersteunen. We
zijn met een Fresh Start begonnen en kijken
uit naar een het voortzetten van de
voorspoedige samenwerking!
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Namens het hele team,
Mariëlle Waasdorp, Site Director van The
Bridge Skills Lab-Haarlem.

Het nieuwe tutorlokaal op de Wadden Molenwijk

Meester Fulbert en zijn leerlingen op de Globe

Interview met Claudia Scholten, Intern Begeleider
op basisschool De Wadden – locatie Molenwijk

Sinds februari 2019 wordt er dus ook tutorles gegeven op een nieuwe school: Basisschool De Wadden – locatie Molenwijk.
Wij spraken met Claudia Scholten, de Interne Begeleider (IB’er) voor leerlingen van groep 5 tot en met groep 8. Ze houdt
zich bezig met het begeleiden en ondersteunen van leerlingen en leerkrachten.
Waarom wilde De Wadden Molenwijk deelnemen aan het project?
C: “Een van mijn taken als IB’er is om uit te zoeken wat programma’s zijn die werken, evidence-based programma’s. Toen
ik over dit project hoorde, heb ik de onderzoeksrapportages uit de Verenigde Staten bekeken. Wij kunnen als school echt
een verschil maken voor de toekomst van kinderen. Dus vanuit die invalshoek ben ik altijd op zoek naar nieuwe
programma’s en ik denk dat dit project een verschil kan maken voor onze leerlingen.”
Hoe vind je dat het project op deze school gestart is? Wat zijn je eerste
indrukken?
C: “Wat ik zie is dat kinderen met plezier naar de HDT-lessen gaan. En ik zie dat ze allemaal
betrokken zijn bij hun werk. Ik heb het idee dat ze met veel aandacht en inspanning leren.”
Wat verwacht je van het project?
C: “Ik geloof er heel erg in dat hun rekenplezier gaat toenemen! Ik gun deze leerlingen dat ze
ontdekken dat als je iets oefent, dat je het ook kunt beheersen. Ik hoop dat ze ontdekken dat
dat mogelijk is als je je inzet en je vragen durft te stellen. Dat is misschien niet meetbaar, maar
ik denk dat ze naast rekenen ook veel andere dingen leren bij HDT die niet meetbaar zijn.”

Smoelenboek: het team van The Bridge Skills Lab – Haarlem (2019-2020)

Frequently Asked Questions:
1. Waar staat de afkorting HDT voor en wat houdt het precies in?
HDT staat voor High Dosage Tutoring. Dit houdt in dat de leerlingen in vaste tweetallen een
schooljaar lang elke dag extra rekenles krijgen van een vaste tutor. Tijdens de tutoring krijgt elke
leerling onderwijs op maat.
2. Hoeveel leerlingen ontvangen dit jaar tutorlessen?
In totaal nemen 48 leerlingen uit groep 7 deel aan de tutoring. Deze leerlingen zijn afkomstig van de
Martin Luther Kingschool, de Don Boscoschool, OBS de Globe en de locaties Boerhaave en Molenwijk
van CBS de Wadden.
3. Hoeveel uur per week krijgen de leerlingen tutorles?
De leerlingen ontvangen elke schooldag 50 minuten lang extra rekenles. Dit gebeurt onder schooltijd.
In de klas wordt dan niet gerekend. In totaal ontvangen de leerlingen dus 4 uur en 10 minuten extra
rekenles.
4. 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.

