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SKILLS LAB
Beste lezer,
Met trots stel ik u graag voor aan ons team van het
tutorproject ‘The Bridge Skills Lab – Haarlem’. Dit
High Dosage Tutoring-project (HDT) wordt
uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning
Interventions op 4 basisscholen in Haarlem: De Don
Boscoschool, OBS De Globe, De Martin Luther
Kingschool en CBS De Wadden Boerhaavewijk. We
zijn zeer dankbaar voor het hartelijke ontvangst, de
samenwerking en het vertrouwen van de scholen. In
totaal nemen dit jaar 53 leerlingen uit groep 7 deel
aan de tutoring. Ze krijgen les in vaste groepjes van
twee van hun vaste tutor. Ons team bestaat uit 6
fulltime professionele tutoren, 1 invaltutor/assistent
en mijzelf, de Site-Director. De methode van HDT is
afkomstig uit Amerika en daar al meermaals zeer
succesvol gebleken na wetenschappelijk onderzoek.
De Amerikaanse organisatie die het daar uitvoert,
SAGA Innovations, geeft ons nog steeds advies en
ook onze projecten worden gevolgd door een
onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam
onder leiding van dr. Bowen Paulle.
Voor ik Site Director werd, ben ik zelf
rekentutor geweest en op training geweest in
Amerika. Ook hebben 4 tutoren en ik al ervaring
met een eerder tutorproject op een middelbare
school in Amsterdam. De meeste tutoren hebben
een achtergrond in de sociale wetenschappen en zijn
allemaal gemotiveerd om aan de slag te gaan in het
onderwijs. Voor we zijn begonnen met lesgeven
hebben de tutoren van mij een training gehad om zo

goed mogelijk de tutor-didactiek in de vingers te
krijgen. Verder ontvangen de tutoren constante
coaching van mij tijdens de lessen en zijn er veel
gezamenlijke intervisie- en
lesvoorbereidingsmomenten. We vinden het
belangrijk om echt als team gezamenlijk onze
doelen waar te maken en van elkaar te leren.
We hebben nu ongeveer 4 weken les
gegeven aan de leerlingen. We genieten enorm
van het rekenen met hen, de band die we al
hebben opgebouwd en de steun die we
ontvangen van ouders en schoolpersoneel. We
hebben wekelijks contact met de ouders en
wisselen informatie uit met schoolpersoneel om
de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen. We besteden tijdens de lessen
aandacht aan rekenen, maar ook concentratie,
samenwerking en een juiste werkhouding. Ons
doel is om ervoor te zorgen dat de leerlingen in
gaan zien dat door veel te oefenen en in zichzelf
te geloven iedereen goed in rekenen kan worden.
Echte Growies met een Growth Mindset! Soms
is het nodig om net een duwtje in de rug te
krijgen, tegelijkertijd zijn er ook veel
succesmomenten en horen we veel: “Oh, dus zo
zit dat!”. Het voelt als een eer om elke schooldag
samen met de leerlingen in Haarlem dit
leerproces aan te gaan.
Namens het hele team, Anne Kielman
Site Director The Bridge Skills Lab - Haarlem

Het team van The Bridge Skills Lab: Lieselot, Anne, Veerle, Christa, Vera, Fien, Anna en Mariëlle

Interview met Soufyan van de Don Boscoschool:
Wat vind je van het tutorproject tot nu toe?
Leuk omdat ik ervan kan leren. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe je
een staartdeling oplost.
Wat verwacht je van het tutorproject?
Ik denk dat ze ons steeds moeilijkere onderwerpen gaan geven.
Ik denk dat nog maten en gewichten komen en breuken.
Ik wil graag alles leren van maten en gewichten!
Wat is je
lievelingsrekenonderwerp?
Keersommen!
Wat wil je later worden?
Advocaat. Het lijkt me interessant
want mijn oom is ook een soort
van advocaat.
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“Education is not
preparation for life;
education is life itself.”

“If a child can’t learn
the way we teach, we
should teach the
way they learn.”

“In learning you will
teach and in teaching
you will learn.”
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“Je kunt op me
rekenen!”

“Het gaat er niet om of
je de beste bent, het
gaat erom of je beter
bent dan gisteren.”

“De beste leraar is hij,
die het meest van zijn
leerlingen opsteekt.”
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“Sometimes you win,
sometimes you learn.”

“Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk
dat ik het wel kan.”

Onderzoeksstagiair
Universiteit van
Amsterdam
“Fouten zijn het bewijs
dat je het probeert!”
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Hoeveel leerlingen ontvangen dit jaar tutorlessen?
In totaal nemen er 52 leerlingen uit groep 7 deel aan de tutoring van de Don Boscoschool, OBS De Globe, De
Martin Luther Kingschool en CBS De Wadden Boerhaavewijk.
Tot wanneer krijgen de leerlingen tutorles?
Onze huidige leerlingen krijgen tot aan de zomervakantie en ook de eerste helft van groep 8 tutorles. De lessen
lopen door tot eind januari 2019. We zullen de tutorlessen feestelijk afsluiten met een diploma-uitreiking.
Hoeveel uren per week krijgen de leerlingen tutorlessen?
De leerlingen ontvangen elke schooldag 50 minuten lang extra rekenles. Dit gebeurt onder schooltijd. In de klas
wordt dan niet gerekend. In totaal ontvangen ze dus 4 uur en 10 minuten extra rekenen per week.
Hoe worden ouders betrokken bij het project?
Tutoren hebben wekelijks telefonisch contact met de ouders waardoor we goed kunnen samenwerken. Daarnaast
organiseren we een kennismakingsgesprek, inlooplessen en ouderbijeenkomsten.
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.

