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                          HUISWERKBELEID 

 

Wat verstaan we onder huiswerk ? 
 

Alle opdrachten die kinderen thuis moeten uitvoeren : een schriftelijk werk, lezen,  

het leren van een les, informatie opzoeken, materiaal meebrengen, iets laten handtekenen, … 

Het huiswerk moet klaar zijn tegen de dag dat het werd ingeschreven in de agenda ! 

 

Waarom vinden we huistaak waardevol ? 
 

Huiswerk helpt de leerstof te verwerken en vast te zetten. 

Huiswerk is noodzakelijk om leerstof in te oefenen.  

 

Hoelang kan/mag een kind bezig zijn met huiswerk ? 
 

Het is niet éénvoudig om een tijd op huiswerk te plakken omdat dit sterk kindgebonden is. 

Daarom geven we enkel een richt-tijd per dag. 

- 1ste graad : in de buurt van 15 minuten 

- 2de graad : in de buurt van 30 minuten 

- 3de graad : in de buurt van 45 minuten 

Het kan best zijn dat uw kind minder of meer tijd nodig heeft voor het huiswerk. 

Merkt u echter dat uw kind geregeld extreem lang aan een taak bezig is, vermeld dit dan zeker in de 

agenda. Zo weet de juf of meester dat er zich een probleem voordoet en kan er een oplossing worden 

gezocht. 
 

Onze kinderen krijgen geen huiswerk op woensdag en vrijdag met uitzondering van de proevenperiodes 

in de bovenbouw (5de en 6de leerjaar). 
 

Vanaf het 3de leerjaar schrijven we voor een hele week de agenda in zodat u samen met uw kind kan 

plannen in functie van andere activiteiten en vrije tijd. 

 

Tips voor ouders (algemene richtlijnen die gelden in alle leerjaren) : 

- Zoek samen met uw kind :  - een aangepaste werkplek 

    - een vast startmoment 

    - in welke mate hij/zij al zelfstandig kan werken 

- Controleer regelmatig of het huiswerk in orde is. 

- Verwijder wekelijks overbodige spullen en brieven uit de boekentas. 

- Huistaken (schrift. werk) kunnen zelfstandig gemaakt worden. Hulp en controle mag met groene kleur. 

- Toetsen worden ter inzage meegegeven en voorzien van een handtekening. 
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Wat verwachten we (klas-specifiek) van de ouders ? 
 

1ste leerjaar : 

- Parafeer dagelijks de agenda. 

- Parafeer het huistaakje, het weekbundeltje en het rapport. 

- Volg het huistaakje op en blijf ‘in het zicht’ van je kind. 

- Lees dagelijks 10 minuutjes geconcentreerd met je kind. 

- Verbeter de weekbundel samen met je kind. 

 

2de leerjaar :  

- Parafeer dagelijks de agenda. 

- Overloop samen met uw kind de agenda en toon interesse voor de taken en de lessen. 

- Lessen : luidop lezen en tafels oefenen gebeurt best onder begeleiding. 

- Bekijk maandelijks de werkbladen en werkschriftjes samen met je kind en verbeter waar dit nog  

  niet gebeurd is. 

 

2de graad : 

Ook in de tweede graad verwachten we nog ondersteuning en begeleiding van de ouders waar nodig. 

Op die manier kan uw kind zich de juiste werkhouding eigen maken. 
 

- Handteken één keer per week de agenda op de daarvoor voorziene plaats.  

- Overloop samen met uw kind de taken en lessen die gemaakt moeten worden. 

- Moedig uw kind aan om de ‘werkelijk gebruikte’ tijd te vermelden in de agenda. 

- Moedig uw kind aan om aan zelfcontrole te doen. Werden de controlevakjes aangevinkt?  

- Extra taken worden voorzien van een handtekening. 

 

3de graad : 

- Handteken één keer per week de agenda op de daarvoor voorziene plaats. 

- Volg dagelijks het huiswerk op.  

  Laat uw kind gaandeweg los(ser) indien het deze zelfstandigheid aankan. 

- Begeleid uw kind bij het inkleuren van de klokjes. 

- Moedig uw kind aan om aan zelfcontrole te doen. Werden de controlevakjes aangevinkt? 
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Wat als uw kind niet in orde is met zijn huiswerk ? 
 

1ste leerjaar : 

Als het huiswerk van uw kind of de oudertaak niet in orde is, merkt u dat aan de nota van de juf  

in de agenda. 

Gelieve dan de taak in orde te brengen tegen de volgende dag en de nota te handtekenen. 

2de leerjaar  t.e.m. 6de leerjaar 

Als uw kind niet in orde is, merkt u dat aan de genummerde gele sticker in de agenda.  

Deze sticker is een verwittiging.  

Na drie gele stickers krijgt uw kind een extra taak opgelegd die door de ouders van een handtekening 

wordt voorzien.  

Bespreek in dat geval samen met uw kind hoe dit vermeden kan worden. 

                                                                                                                                                  

Beste ouders,                                                                       
Uw kind was niet in orde met zijn/haar huiswerk en 
haalde dit tijdens de speeltijd in. 
 

Handtekening ouders, 
 
 

 

Als het huiswerk maken een probleem blijft : 

- vindt  u hieromtrent een opmerking op het rapport. 

- wordt dit tijdens het oudercontact besproken. 

 

Hebt u toch nog vragen of rijzen er probleempjes, aarzel dan niet om contact op te nemen met de 

klasleerkracht. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het leerkrachtenteam  

Marleen Van Olmen, directeur 

 

 

 

 

 


