HUISWERKBELEID
Welk huiswerk kan mijn kind krijgen ?
-

Een taak maken (vb. oefeningen maken, iets opzoeken, iets verzamelen, …)
Een les leren (1 onderwerp)
Een toets leren ( meerdere lessen)

Wanneer krijgt mijn kind huiswerk ?
Huiswerk kan elke dag. Er wordt geen huiswerk opgegeven tijdens de weekends en de
vakanties, behalve in de toetsenperiode (Kerst – juni).
Hoelang mag mijn kind per dag met het huiswerk bezig zijn ?
Niet elk kind heeft evenveel tijd nodig. In dit kader vind je de tijd die je kind ongev eer
nodig heeft om lessen en taken te maken. Houd er rekening mee dat kinderen ook
nood hebben aan ontspanning (spel en vrije tijd).
1ste en 2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar

Max. 30 minuten
Max. 45 minuten
Max. 60 minuten

Als je kind meer tijd nodig heeft, mag je dit melden aan de leerkracht. Dan kan de
leerkracht helpen waar het nodig is.
Hoe kan ik mijn kind helpen met het huiswerk ?
-

Probeer op zoek te gaan naar een v aste plaats en een vast moment.
Probeer te zorgen voor een rustige omgeving.
Moedig je kind aan, ook als het huiswerk moeilijker is.
Bekijk regelmatig het huiswerk waar je kind mee bezig is, zeker bij jongere
kinderen.
Oudere kinderen kunnen al vaker alleen hun huiswerk maken. Geef ze ook eens
de kans om dit alleen te doen.
Probeer na te gaan of de taak gemaakt is, of de les geleerd is. De les opvragen
kan hierbij een hulp zijn.
Je kan de fouten in een taak aanduiden.
Met voorzeggen help je je kind niet. Probeer dit te vermijden.
Als je kind het huiswerk niet begrijpt of niet kan maken, laat je dit best even weten
aan de leerkracht. Dan kan de leerkracht helpen waar het nodig is.

-

Moedig je kind aan om met vragen naar de leerkracht te gaan. We verwachten
niet dat jullie de les nog eens uitleggen.
Je kan je kind een kruisje in de agenda laten zetten bij het huiswerk dat klaar is.
Probeer de schoolagenda dagelijks te handtekenen.

Wat willen we met huiswerk bereiken ?
-

De kinderen leren zelfstandig werken.
Ze leren een planning maken.
Ze herhalen wat ze op school geleerd hebben.
De ouders weten waar de kinderen op school mee bezig zijn.

Enkele praktische afspraken :
-

De leerkracht kijkt de agenda na :
1ste en 2de leerjaar : dagelijks
3de en 4de leerjaar : regelmatig
5de en 6de leerjaar : regelmatig

-

In de klas wordt het huiswerk duidelijk uitgelegd. Zo weten de kinderen wat ze
moeten doen. Dit huiswerk kan verschillend zijn van leerling tot leerling.

-

Taken worden door de leerkracht verbeterd en kunnen in de klas besproken
worden.

-

Een toets (meerdere lessen) wordt een week op voorhand aangekondigd en met
groen genoteerd in de agenda.

-

Een les (1 onderwerp) kan de volgende dag getoetst worden. Dit wordt niet op
voorhand aangekondigd (geen groen).

-

Indien je kind zijn/haar huiswerk vergeet te maken, zal de leerkracht je kind
hierover aanspreken. Geen huiswerk maken zonder reden kan gevolgen
hebben, zoals :
 Taak bijmaken tijdens de speeltijd
 Taak bijmaken voor de volgende dag
 Slechte toets
 Nota in de agenda
 …

-

De grote toetsen (Kerst en juni) worden tijdig aangekondigd met een
toetsenrooster.
In het eerste leerjaar worden de grote toetsen niet aangekondigd. Hier wordt
meer gewerkt met oefenblaadjes.

