HUISWERKBELEID
Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk
levert een bijdrage aan het bereiken van dat doel.
Wat verstaan we onder huiswerk?:
• Onder huiswerk verstaan we, werk dat systematisch mee naar huis gaat. Belangrijk
daarbij is dat er een duidelijke afstemming is van het huiswerk op de taak die de
leerling vervolgens in de groep moet uitvoeren. Er is dus altijd een koppeling van
huiswerk met het werk in de groep waardoor het een duidelijke functie heeft.
• Huiswerk is werk dat daadwerkelijk thuis gemaakt wordt en niet tijdens een vrij
moment in de klas. Leerwerk wel, maakwerk niet.
• Huiswerk is geen werk dat in de groep niet af is en thuis afgemaakt moet worden.
• Door huiswerk te maken, leren de kinderen zelfstandig te werken en worden ze stapje
voor stapje voorbereid op het voortgezet onderwijs.
• Via huiswerk brengen de kinderen een stukje school mee naar huis en worden ouders
meer betrokken bij het werken en leren op school.
• Bij huiswerk is het niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die voorop gesteld moet
worden. Het proces is belangrijker dan het product. De leerkracht bepaalt de
hoeveelheid en stelt de kwalitatieve eisen. Het aanmeten van een leer- en
werkhouding is hierbij essentieel; Leren zelfstandig te werken door zelf doelen te
stellen, te plannen, een geschikte strategie kiezen, zelf problemen oplossen, zichzelf
te motiveren en blijvend te concentreren.
Gang van zaken over huiswerk:
• Huiswerk wordt zo veel mogelijk in kant en klare pakketten meegegeven. Voor
rekenen werken we in oefenboekjes die aansluiten bij Pluspunt. Het rekenwerk wordt
alleen meegegeven als dit vermeld is in het hulpplan/groepsplan van de leerling.
• De leerlingen krijgen op school de instructie voor het maken van het huiswerk.
• Het huiswerk wordt op vaste dagen meegegeven en moet op vaste dagen weer mee
naar school genomen worden.
• Het gemaakte huiswerk wordt op school besproken en nagekeken.
• Alle groepen krijgen huiswerk. De kleutergroepen verzamelen materialen voor
thema’s, vanaf groep 3 wordt er huiswerk gegeven rondom leergebieden.
• Al het huiswerk gaat altijd in een elasto map mee naar school en huis.
Wat verwachten we van de ouders?
• Goede omstandigheden waarin het huiswerk gemaakt kan worden.
• Samen met het kind de opdracht (en) bekijken.
• Aansporen om aan het huiswerk te beginnen en om het netjes en verzorgd te maken.
• In geval van problemen dit direct melden bij de leerkracht.
• Een stuk verantwoordelijkheid bij het kind laten.
• Tijd in de gaten houden. Het is niet de bedoeling dat het kind niet meer aan spelen
toekomt.
• Zo af en toe het werk te overhoren.
• Materialen helpen zoeken.
Wat verwachten we NIET van de ouders?
• Zich teveel met het huiswerk bemoeien.
• Dat ouders het huiswerk van hun kind nakijken en verbeteren.
• Dat ouders eventuele problemen rondom huiswerk maar zelf moeten/gaan oplossen.
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GROEP 3
• Elke dag lezen van woordjes en teksten.
• Woordpakketten n.a.v. Veilig Leren Lezen. Vanaf de herfstvakantie tot de
zomervakantie.
GROEP 4
• Elke dag lezen.
• Oefenen van de tafels.
• Spellingpakket van de week.
• Spreekbeurt. (onderwerp keuze in overleg met de leerkracht)
GROEP 5
• Elke dag lezen.
• Evt. tafels verder trainen.
• Spellingpakket van de week.
• Eén spreekbeurt. (onderwerp keuze in overleg met de leerkracht)
• Repetities zaakvakken.
• Eén werkstuk in de klas onder begeleiding van de leerkracht en thuis.
GROEP 6
• Spellingpakket van de week.
• Spreekbeurt.
• Repetities zaakvakken.
• Eén werkstuk in de klas onder begeleiding van de leerkracht en thuis.
GROEP 7
• Spellingpakket van de week.
• Werkwoordspelling.
• Eén spreekbeurt. (onderwerp keuze in overleg met de leerkracht)
• Repetities zaakvakken.
• Repetitie Engels.
• Eén werkstuk (onderwerp keuze in overleg met de leerkracht)
GROEP 8
(voorbereiding voortgezet onderwijs)
• Spellingpakket van de week.
• Werkwoordspelling.
• Eén spreekbeurt. (onderwerp keuze in overleg met de leerkracht)
• Repetities zaakvakken.
• Repetitie Engels.
• Eén werkstuk. (onderwerp keuze in overleg met de leerkracht)
• Spreekwoorden.
• Woordenschat uitbreiding.
Aanleren en gebruik van een agenda:
In alle groepen is het dagrooster + het huiswerk zichtbaar in/om het lokaal.
Op de website is vanaf sept. 2011 de agenda per groep te zien. De leerkracht houdt dit
zelf bij. De volgende onderdelen worden gemeld: huiswerk, extra werk, uitstapjes,
maandvieringen, vrije dagen, spreekbeurten en het inleveren van werkstukken. De
leerkracht vermeldt hoe en hoe vaak het huiswerk gedaan moet worden.
Vanaf groep 6 wordt de kinderen geleerd hoe om te gaan met een agenda en is een
agenda verplicht. In groep 7 en 8 houden de kinderen hun eigen agenda bij.
Vanzelfsprekend begeleidt de leerkracht het invullen van de agenda.
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