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Waarom geven we huiswerk? 

Huiswerk is een brug tussen school en thuis: via het huiswerk krijgen de ouders informatie over wat 

er geleerd wordt in de klas en hoe dit leren gebeurt.  

Huiswerk zorgt voor een uitbreiding van de leertijd: inoefenen, automatiseren, herhalen van de 

leerstof die in de klas verworven is. Huiswerk kan ook ter voorbereiding van de leertijd. 

Huiswerk zet onze kinderen aan tot zelfstandig werken en stimuleert een werkhouding als 

voorbereiding op latere studies. Naarmate de kinderen ouder worden leren ze plannen, organiseren 

en uitvoeren. 

Huiswerk geeft bijkomende informatie waar leerkrachten moeten remediëren of herhalen. 

Welke huistaken en of lessen kunnen er gegeven worden? 

• Lezen 

• Invullen of afwerken van werkboeken, werkbladen 

• Woordpakketten, dictee schriftelijk inoefenen 

• Opzoeken en/of meebrengen van informatie, materiaal, … 

• Automatiseren van letters, splitsingen, maal-  en deel tafels,… 

• Oefeningen op het online leerplatform ‘Bingel’ 

• Toetsen voorbereiden en leerstof hiervoor studeren 

• Voorbereiden actua, taak techniek 

• Oefenen van woordenschat en grammatica Frans 

Huiswerk kan gegeven worden voor alle leergebieden (Wiskunde, Nederlands, WO, godsdienst, 

muzische vorming,…). 

Hierbij is het niet de kwantiteit maar de kwaliteit die telt. Huiswerk moet zinvol zijn. We proberen 

voor boeiende en uitdagende opdrachten te zorgen die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. 

Wanneer de leerlingen de opdracht krijgen om informatie op te zoeken of materiaal mee te brengen, 

wordt dit minstens 3 dagen op voorhand meegedeeld. 

Differentiatie in huiswerk: 

We streven naar huistaken die haalbaar zijn voor alle kinderen. Hierdoor kunnen huistaken onderling 

verschillen qua hoeveelheid, moeilijkheid en/of voorbereiding. 

Aanpak: 

We voorzien een geleidelijke stijging van de hoeveelheid huiswerk naarmate de leerlingen in een 

hogere graad zitten. Ook naarmate de kinderen ouder worden, gaan de leerkrachten over van dag-

naar week- en maandplanning. 

Voor de  1ste graad voorzien we per dag maximum 15’ huiswerk waarvan 5’ lezen. 

Woensdagnamiddag krijgen deze kinderen geen huiswerk. 

Voor de 2de graad voorzien we per dag maximum 30’ huiswerk waarvan 10’ lezen. Ook deze 

leerlingen krijgen op woensdagnamiddag geen huiswerk. 
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Onze kinderen van de 3de graad werken per dag maximum 45’ aan hun huistaak. Het is belangrijk dat 

ze op deze leeftijd hun huiswerk leren plannen. 

Wat verwachten we van de ouders? 

Het is belangrijk dat ouders interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit verhoogt de 

motivatie. Laat zien dat je de inspanningen van je kind ziet en waardeert.  

De agenda dient u in het 1ste, 2de en 3de leerjaar dagelijks na te kijken. In het 4de, 5de en 6de leerjaar is 

het voldoende dat u dit wekelijks doet.  

Probeer de geschatte werktijd te respecteren zodat uw kind nog voldoende ontspanning heeft. 

Het kind moet, naarmate het ouder wordt, zijn huiswerk zelfstandig kunnen maken. De ouders 

spelen hierbij een stimulerende rol. Bij de kinderen van de eerste graad verwachten we een 

minimale begeleiding bij het oefenen van letters en bij het lezen. 

We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt door de leerkracht. Die verwerft op 

deze manier belangrijke informatie over wat gekend is of wat nog moet geoefend worden. Als u 

merkt dat uw kind problemen heeft om een taak op te lossen, dient u dit enkel te melden aan de 

leerkracht.  

Hoe begeleidt de leerkracht het huiswerk? 

Onze leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen hun huiswerk zelfstandig kunnen maken door 

opdrachten te overlopen, eventueel extra uit te leggen, een voorbeeldoefening te maken,… 

Ze geven feedback na nazicht of verbetering. 

Indien het huiswerk niet gemaakt is, zal de leerkracht in gesprek gaan met het kind. Hij of zij krijgt 

een kans om het tegen de dag nadien te maken. Indien het dan nog in gebreke blijft, dient hij/zij 

tijdens de pauze binnen te blijven om het gevraagde te maken. 

Indien het huiswerk regelmatig niet gemaakt is, gaan de leerkrachten in gesprek met de ouders. 

 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 


