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Onze visie op huiswerk
Waarom vinden wij huiswerk belangrijk?
 Het kan dienen als herhaling/extra inoefening van de aan bod gekomen leerstof.
 Kinderen leren in orde te zijn/leren hun verantwoordelijkheid nemen.
 Kinderen leren zelfstandig werken/plannen.
 De gewoonte om huiswerk te maken is een goede voorbereiding op het secundair onderwijs.
 Zicht krijgen op wat uw kind leert in de klas.
Bij het geven van huiswerk houden we rekening met de verschillen tussen de leerlingen. We
proberen het huiswerk zo goed mogelijk op maat mee te geven. Huiswerk kan dus verschillen van
opdracht en lengte. Gaat uw kind naar de blio-juf of krijgt het logo, dan zal uw kind van hen ook
aangepast huiswerk krijgen.
Wanneer hebben onze leerlingen huiswerk?
We kiezen er voor om maandag, dinsdag en donderdag als vaste
maandag
X
huiswerkdagen te nemen. De andere dagen zullen er geen opgelegde taken zijn. Het
dinsdag
X
blijft wel nuttig om dagelijks vaardigheden verder in te oefenen (vb: lezen, tafels,
woensdag
spelling…) De klasleerkracht houdt u hierover op de hoogte.
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

X

In de klassen met schoolverlaters wordt er gewerkt met een weekplanning. Uw kind
plant dan zelf in wanneer hij/zij aan zijn taken werkt en zorgt dat alles op de
afgesproken dag wordt afgegeven.

Hoeveel tijd hebben onze leerlingen nodig om hun huiswerk te maken?
Kinderen brengen al een hele tijd door op school, waar we al behoorlijk wat van hen
verwachten. Na schooltijd hebben ze ook recht op ontspanning, beweging en invulling
van eigen interesses. We vinden daarom dat een taak maximum tussen de 10 tot 30 min
in beslag mag nemen, waarbij we rekening houden met de leeftijd en bijhorende
werkhouding (hoe snel kan een kind werken, hoe lang kan het zich concentreren).
Daarnaast kan het zijn dat er nog gestudeerd moet worden voor een toets. Een
toets wordt steeds enkele dagen vooraf aangekondigd.

Hoe weet ik welk huiswerk mijn kind moet maken?
Of uw kind huiswerk heeft en wat het moet maken kan u vinden in de agenda.
Het huiswerk wordt ingeschreven op de dag dat het gegeven wordt.

Bij de hogere klassen wordt er gewerkt met een weekplanning. Er wordt met de
leerlingen afgesproken wanneer ze wat moeten afgeven. Het is de bedoeling dat de
leerlingen zo zelf leren plannen wanneer ze aan hun taken werken en hun lessen
leren

Wat verwachten we van onze leerlingen?

Dat ze in orde zijn = Het huiswerk de volgende dag of op het afgesproken moment
afgeven aan de juf/meester.
Wat als het huiswerk niet gemaakt is?
- We vragen de reden.
- We manen het kind aan om in orde te zijn.
- We geven het kind uitstel tot de volgende dag + noteren dit ook in de agenda.
- Indien het huiswerk nog niet gemaakt is, zal het gemaakt moeten worden tijdens
hoekenwerk( moet/mag hoek). Pas als het klaar is, kan er iets leuks worden gedaan.
- De leerkracht kan ook beslissen om extra werk mee naar huis te geven.
Wat verwachten we van jullie als ouders?
Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders interesse tonen in wat ze leren op
school. Dit gaat hen motiveren, wat belangrijk is om leervorderingen te maken.
We verwachten dat jullie samen met je kind dagelijks het agenda inkijken en
nakijken of het huiswerk gemaakt werd. Het agenda dient wekelijks getekend te
worden. Indien uw kind een nota gekregen heeft dient deze wel meteen getekend te
worden.

Van zodra de leerlingen werken met een weekplanning, zal de controle gebeuren
door de juf/meester. Jullie hoeven als ouders dus niet meer te controleren of alles
gemaakt is.

Moet ik mijn kind helpen bij het huiswerk?

De taken die meegegeven worden gaan over geziene leerstof. We gaan er dus vanuit
dat onze leerlingen dit alleen kunnen maken en hierbij geen hulp van jullie nodig
hebben.
Bij het inoefenen van vaardigheden (vb: lezen, spelling, splitsingen/tafels oefenen
met kaartjes/….) vragen we wel jullie hulp, zodat foutjes direct verbeterd kunnen
worden.

Indien jullie ondervinden dat uw kind te lang aan het huiswerk bezig is/het huiswerk te moeilijk was,
… lezen we dit graag in de agenda of op het huiswerkblad.

