
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

huiswerkgids	



VOORWOORD	
We	geven	jullie	graag:	

1. onze	visie	op	huiswerk.		
2. enkele	verwachtingen.		
3. ons	engagement	bij	de	differentiatie	binnen	ons	huiswerk.	
4. extra	informatie	bij	zelfstandig	werk.	
5. extra	informatie	bij	het	gebruik	van	de	agenda.	
6. extra	informatie	bij	lezen.	
	
	

Onze	gouden	regel:	
Huiswerk	mag	nooit	leiden	tot	frustratie	bij	de	kinderen	en/of	de	ouders.	
Daarom	is	het	enorm	belangrijk	dat	we	samen	duidelijk	communiceren.	

	
	
	

VISIE	
We	geven	kinderen	de	mogelijkheid	om	bepaalde	inhouden	op	een	zelfstandige,	individuele	
en	gedifferentieerde	basis	in	te	oefenen	en/of	te	verwerken.	Dit	doen	ze	door	zelfstandig	te	
plannen,	 een	 geschikte	 strategie	 te	 kiezen,	 zelf	 problemen	 op	 te	 lossen	 en	 zichzelf	 te	
motiveren.		
	
We	geven		zinvol	huiswerk	mee.		
We	engageren	ons	om	de	kinderen	niet	te	overladen	met	huiswerk.	
	
	

VERWACHTINGEN	
Wat	verwachten	we	van	de	kinderen?	
We	verwachten	dat	kinderen	het	huiswerk	maken.		
We	doen	daarbij	een	beroep	op	de	bereidwilligheid	en	inzet	van	de	kinderen.	
De	kinderen	nemen	zelf	de	verantwoordelijkheid.	
	
Wat	verwachten	we	niet	van	de	kinderen?		
We	willen	frustratie	vermijden.		
Als	je	merkt	dat	je	kind	gefrustreerd	geraakt	door	het	huiswerk,	spreek	dan	altijd	en	gerust	
de	leerkracht	aan.	Ofwel	mondeling,	ofwel	schriftelijk	via	de	agenda.	
	
We	verwachten	niet	dat	de	kinderen	in	conflict	gaan	met	hun	ouders	over	het	huiswerk.		
Bij	een	conflict	spreekt	de	ouder	altijd	de	leerkracht	aan.	Ofwel	mondeling,	ofwel	schriftelijk	
via	de	agenda.	
	
Wat	verwachten	we	van	de	ouders?		
We	verwachten	een	paar	dingen	die	het	huiswerk	mogelijk	maken:	

- We	 verwachten	 dat	 de	 kinderen	 op	 eenzelfde,	 rustige	 plek	 (eettafel,	 woonkamer,	
eigen	kamer…)	hun	huiswerk	kunnen	maken	

- We	 verwachten	 dat	 de	 kinderen	 het	 juiste	 materiaal	 hebben	 om	 hun	 huiswerk	 te	
maken.	Als	ze	dat	niet	hebben	thuis,	kan	je	het	ontlenen	van	de	school.	

- We	verwachten	de	kinderen	aangemoedigd	worden	om	hun	huiswerk	te	maken.	



- We	verwachten	dat	ouders	beschikbaar	zijn	voor	de	kinderen	tijdens	het	maken	van	
het	huiswerk.	

- We	verwachten	dat	de	kinderen	(groep	3-4-5-6)	eventueel	geholpen	worden	bij	het	
plannen	van	de	activiteiten	in	de	agenda.	

	
Praktisch	zien	we	de	ouders	graag	de	volgende	dingen	doen:	
Groep	1	–	2:	de	opdrachten,	die	in	de	agenda	staan,	samen	overlopen.		
Groep	3	–	4:	samen	overlopen	en	aansporen	om	te	beginnen.	
Groep	5	–	6:	aansporen	om	te	beginnen.	
	
Ten	slotte	verwachten	we	van	de	ouders	dat	ze	even	nakijken	of	alles	gemaakt	is.	
Wanneer	 iets	 niet	 gelukt	 is,	 vragen	 we	 dit	 even	 te	 vertellen	 aan	 de	 leerkracht.	 Ofwel	
mondeling,	ofwel	schriftelijk	via	de	agenda.	
	
Wat	verwachten	we	NIET?		
Wanneer	 kinderen	 iets	 niet	 begrijpen,	 hoeven	 ouders	 dit	 niet	 uit	 te	 leggen.		
Als	er	verwarring	of	een	conflict	begint	te	ontstaan,	dan	vragen	we	om	op	het	huiswerk	te	
schrijven	waar	het	misliep.	De	leerkracht	neemt	dit	dan	op	in	de	school.	
	
Wanneer	kinderen	hun	huiswerk	niet	willen	maken,	is	dat	de	verantwoordelijkheid	van	hen	
zelf.	Ouders	hoeven	geen	strijd	te	voeren	met	hun	kinderen	om	het	huiswerk	af	te	krijgen.	
Als	 kinderen	 het	 huiswerk	 niet	 maken,	 dan	 zal	 de	 leerkracht	 hen	 hierover	 aanspreken.	
Wanneer	een	kind	echt	te	zelden	het	huiswerk	maakt,	dan	vraagt	de	school	een	gesprek	met	
het	kind	en	de	ouders.	
Als	het	niet	lukt	om	het	huiswerk	op	de	juiste	dag	af	te	krijgen,	dan	maakt	het	kind	het	tegen	
de	volgende	dag.	
	
We	verwachten	niet	dat	ouders	het	huiswerk	verbeteren.	
	

DIFFERENTIATIE	
We	engageren	ons	om	…	
	
…	indien	mogelijk,	de	opdracht	zo	open	mogelijk	te	houden.	
Dit	betekent	dat	het	kind	wordt	aangesproken	om	op	zijn	of	haar	niveau	de	taak	invulling	te	
geven.	
	
…	te	streven	naar	een	gelijkwaardige	inspanning.	
Dit	betekent	dat	kinderen	ongeveer	evenveel	tijd	aan	het	werk	zijn.	Dit	kan	door	aanpassing	
van	de	hoeveelheid,	inhoud…	
	

ZELFSTANDIG	WERK	
• Zelf	plannen	van	het	huiswerk.	

De	kinderen	van	de	onderbouw	(1&2)	maken	hun	huiswerk	tegen	de	volgende	dag.	
De	 kinderen	 van	 de	 middenbouw	 (3&4)	 en	 de	 bovenbouw(5&6)	 krijgen	 maandag	 de	
opdrachten	mee	naar	huis.	Samen	met	de	ouders	plannen	ze	de	verschillende	taken	 in	de	
loop	van	de	week.	
Bij	 die	 planning	 kunnen	 ouders	 en	 kinderen	 dan	 rekening	 houden	 met	 persoonlijke	
afspraken	en	de	agenda	van	het	gezin.	



AGENDA	
• Groep	1	en	2:	

In	de	agenda	van	groep	1	en	2	staan	de	taken	op	de	dag	dat	ze	meegegeven	zijn.	Ze	moeten	
de	volgende	dag	klaar	zijn.	
	

• Groep	3,	4,	5	en	6:	
In	de	agenda	van	groep	3-6	schrijven	de	kinderen	hun	taken	op	maandag	in.	
De	kinderen	bekijken	’s	avonds	met	hun	ouders	wanneer	ze	het	best	de	taken	inplannen	in	
de	week.	Ze	schrijven	de	taken	over	op	het	moment	(de	dag)	dat	ze	de	taak	willen	maken.	
Het	kan	zijn	dat	een	kind	in	de	loop	van	de	week	een	kleine	bijtaak	krijgt.	Deze	kleine	taak	
kan	belangrijk	zijn	voor	de	verwerking	van	de	inhoud	van	die	dag	zelf.	
Of	 de	 taak	 dient	 voor	 de	 voorbereiding	 van	 de	 klasactiviteiten	 de	 volgende	 dag.	 We	
proberen	deze	‘onvoorziene’	taken	te	beperken.	
	
Gebruik	de	agenda	om	de	 leerkracht	 te	 informeren,	 als	 het	niet	 lukt	om	dit	mondeling	 te	
doen.	
Schrijf	 op	 waarom	 je	 kind	 een	 bepaalde	 taak	 niet	 maakte.	 Zo	 kunnen	 we	 samen	 een	
oplossing	zoeken.	
	

LEZEN	
We	verwachten	dat	kinderen	thuis	ook	lezen	naast	het	huiswerk,	als	oefening	en	hopelijk	als	
ontspanning.	
In	 groep	 1	 en	 2	moeten	 de	 kinderen	 vooral	 lezen	 als	 oefening	 om	het	 technisch	 lezen	 te	
ondersteunen.	
Dat	betekent	dat	je	als	ouder	bij	het	kind	zit	om	te	kijken	of	het	kind	correct	leest.	
Hoe	vaak	moet	een	kind	best	lezen?		
Hieronder	krijg	je	een	mogelijk	overzicht	:	
	

GROEPEN	 AANBEVOLEN	FREQUENTIE	 WAT?	

GROEP	1	 	-	dagelijks	 	-	klikklakboekje	
	-	leesboeken	

GROEP	2	 	-	dagelijks	
	

	-	leesboek	

GROEP	3	 	-	3	keer	per	week	
	-	meer	op	vraag	van	de	leerkracht	

	-	leesboeken		

GROEP	4	 	-	3	keer	per	week	
	-	meer	op	vraag	van	de	leerkracht	

	-	leesboeken	

GROEP	5	 	-	naargelang	eigen	behoefte	
	-	op	vraag	van	de	leerkracht	

	-	leesboeken	

GROEP	6	 	-	naargelang	eigen	behoefte	
	-	op	vraag	van	de	leerkracht	

	-	leesboeken	

	
MEER	INFO?	
Spreek	gerust	een	groepsleerkracht	aan	bij	eventuele	vragen,	opmerkingen,	suggesties...		

Het Liefste Gevaertteam 


