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Hoofdstuk 16. Huiswerk
Wat zijn de verwachtingen van de school ?
1ste leerjaar :
meest voorkomende taken
*klik-klakboekje
5 minuten
(na het gebruik van het klik-klakboekje wordt verwacht dat ze die tijd spenderen aan het
lezen in het zogenaamde 'miniboekje')
* lesje van de dag (aangebrachte nieuwe leeslesje)
5 minuten
* rekenkaartjes flitsen 5 minuten
- Oefen vooral regelmatig de kaartjes waar de kinderen het moeilijk mee hebben (rode doosje).
* schrijfoefeningen (aangeleerde woordje) (tot januari)
5 minuten
* les leren
5 minuten
- Fouten van de werkboekjes verbeteren zien wij als vorm van een les leren.
- De hoeveelheid oefeningen die verbeterd moeten worden bepaalt u zelf
vanuit uw thuissituatie.
- De hoeveelheid oefening die u extra wil laten oefenen bepaalt u vanuit uw
thuissituatie.
- De school stelt hier geen eisen betreffende de hoeveel oefeningen die
moeten gemaakt worden.
- De school zal u wel op de hoogte brengen indien uw kind niet op het gewenste
niveau zit, in samenspraak kunnen er afspraken gemaakt worden om uw kind
verder te helpen; deze afspraken kunnen opgenomen worden in het volgdossier
van uw kind.
* niveauboekje lezen
5 minuten
- Van de niveauboekjes wordt niet geëist dat er dagelijks een boekje uitgelezen wordt.
Deze boekjes mogen gelezen worden naar eigen tempo.
*oefeningen op tijd
5 minuten
- Het doel van deze oefeningen is om te weten hoeveel oefeningen uw kind
binnen een bepaalde tijd aankan, niet meer en niet minder. Bij het oefenen
thuis worden geen hoeveelheden geëist die dienen geoefend te worden.
Aandachtspunten :
*Naargelang de nood kan u schipperen tussen de verschillende taakjes.
*Kinderen die het fijn vinden om extra te oefenen, mag je rustig laten doen; zij zien dit niet als een
opgave.
Kinderen waarbij dit niet zo is, laat ze inzien dat het voldoende is dat ze hun 30 minuten
geoefend hebben. Het is niet nodig dat ze meer eisen van zichzelf of dat u, als ouder meer
eist van uw kind.
Wanneer een leerkracht vindt dat uw kind niet in voldoende mate kan volgen in de klas, zal u
daarvan altijd op de hoogte gebracht worden. In samenspraak kunnen er afspraken gemaakt
worden om uw kind verder te helpen; deze afspraken kunnen opgenomen worden in het
volgdossier van uw kind.
U, als ouder, kan uiteraard altijd bij het schoolteam terecht wanneer u met bepaalde problemen zit.
maximum 30 minuten huiswerk per dag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2de leerjaar
meest voorkomende taken :
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* lezen 10 minuten / dagelijks
* tafels oefenen
10 minuten / dagelijks
* schrijfoefeningen
5 à 10 minuten
* les leren
5 à 10 minuten
- Fouten van de werkboekjes verbeteren zien wij als vorm van een les leren.
De hoeveelheid oefeningen die verbeterd moeten worden, bepaalt u zelf.
- De hoeveelheid oefening die u extra wil laten oefenen, bepaalt u zelf.
- De school stelt hier geen eisen betreffende de hoeveelheid oefeningen die
moeten gemaakt worden.
- De school zal u wel op de hoogte brengen indien uw kind niet op het gewenste
niveau zit, in samenspraak kunnen er afspraken gemaakt worden om uw kind
verder te helpen; deze afspraken kunnen opgenomen worden in het volgdossier
van uw kind.
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- Betreffende het inoefenen van de dictees wordt geen hoeveelheid gezet op het te maken
oefeningen. Het gaat om het inoefenen van de woordenbank en de leerlingen krijgen hiervoor
één week de tijd.
- Betreffende de 'oefeningen op tijd' : het doel van deze oefeningen is om te weten
hoeveel oefeningen uw kind binnen een bepaalde tijd aankan, niet meer en niet minder.
Bij het inoefenen thuis, legt de school geen hoeveelheden geëist die dienen geoefend te
worden.
Aandachtspunten
*Naargelang de nood kan u schipperen tussen de verschillende taakjes.
*Kinderen die het fijn vinden om extra te oefenen, mag je rustig laten doen; zij zien dit niet als een opgave.
Kinderen waarbij dit niet zo is: laat ze inzien dat het voldoende is dat ze hun 30 minuten geoefend hebben. Het is
niet nodig dat ze meer eisen van zichzelf of dat u, als ouder meer eist van uw kind.
Wanneer een leerkracht vindt dat uw kind niet in voldoende mate kan volgen in de klas, zal u
daarvan altijd op de hoogte gebracht worden. In samenspraak kunnen er afspraken gemaakt worden
om uw kind verder te helpen; deze afspraken kunnen opgenomen worden in het volgdossier van uw
kind.
U, als ouder, kan uiteraard altijd bij het schoolteam terecht wanneer u met

bepaalde problemen zit.

maximum 30 minuten huiswerk per dag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
 Advies van de school:
 3de / 4de leerjaar: gemiddeld 30 minuten dagelijks
 5de / 6de leerjaar : gemiddeld 50 minuten dagelijks
Met deze tijdsspanne beogen wij de effectieve werktijd.
 Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen taken en lessen.
Taken
 Wanneer in de agenda bij het pictogram 'taken' een taak ingevuld staat, zal van alle leerlingen
verlangd worden dat deze taak uitgevoerd wordt. Taken vormen de minderheid in de agenda.
 Leerlingen die de taak niet klaar hebben, dienen dit de volgende dag in te leveren.
 Indien de taak dan nog niet in orde is, dient desbetreffende leerling tijdens de speeltijd binnen te
blijven om de taak in orde te brengen.
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 Indien een leerling op regelmatige basis niet in orde is, wordt hiervan schriftelijk melding gemaakt
aan de ouders (vb. via de agenda) en daarna vervalt de 'dag extra' en dient het huiswerk telkens
dezelfde dag bijgemaakt te worden.
 Nog een veel voorkomend probleem bij de taken: een toets laten tekenen.
 Wanneer de toets niet getekend is, krijgt deze leerling een dag extra.
 Wanneer de toets dan nog niet getekend is, wordt de toets toch afgegeven zonder dat
deze getekend is.
Lessen
 De lessen die de leerlingen in de klas krijgen, zullen in de agenda vermeld worden van zodra de
leerlingen hun werkboekje mee naar huis krijgen. (Nota: sommige dagen houden de leerkrachten
de werkboekjes bij om de oefeningen te verbeteren.)
 Het is de bedoeling dat de leerlingen thuis nagaan of ze de leerstof begrepen hebben.
Dit kan door:
 fouten te verbeteren,
 extra in te oefenen (liefst schriftelijk),
 te werken met vraag en antwoord,
 werken met tussenstappen om een oefening op te lossen,
 …
Er worden hier geen verplichtingen opgelegd van hetgeen dat moet
verbeterd of ingeoefend worden. Het is dus niet zo dat alle oefeningen dienen
gemaakt/verbeterd te worden. De ouders of de leerlingen bepalen hier zelf
hetgeen er gedaan wordt; durf dus te selecteren, het gaat immers om het
instuderen van de les.
Indien je thuis in hetzelfde werkboek oefent als waar je in de klas in werkt, best met
potlood of alleszins met een andere kleur dan in de klas gebruikt werd!
Groen en rood mag je niet gebruiken.
 Wanneer leerlingen bij het instuderen thuis merken dat bepaalde leerstof niet voldoende
beheerst wordt, dan kan dit aangegeven worden in de agenda. Noteer dit dan op de dag waarop
desbetreffende les ingeschreven staat. De leerkracht zal dit ten gepaste tijde (bv. bij
zorgverbreding) opnieuw met uw kind doornemen.
Nota: enkel de agenda mag hiervoor gebruikt worden; dit omwille van de uniformiteit (voor alle
klassen dezelfde regel) en de praktische werking (geldend voor alle ouders en elke leerkracht).
Briefjes, vermeldingen in een ander schrift dan de agenda of mondeling meedelen worden niet
aanvaard. De leerkracht zal steeds vragen om dit via de agenda te communiceren.
 Wanneer u wenst dat de leerkracht de studies thuis (de lessen die in de agenda vermeld staan)
ook opvolgt in de school, kan u dit aangeven. U kan dit persoonlijk met de leerkracht bespreken
of via een briefje melden.
Belangrijk hierbij is dat:
 het kind thuis ook opgevolgd wordt.
(Wanneer bijvoorbeeld de agenda niet dagelijks afgetekend wordt of
wanneer de agenda een week vooruit afgetekend wordt of wanneer de
leerling niets kan voorleggen van hetgeen er thuis geoefend werd, …
mag er niet verlangd worden dat de klasleerkracht deze taken op zich
neemt.)
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 u aangeeft hoe u wenst dat de leerkracht dit opvolgt, dat u aangeeft hoe u dit
concreet ziet (oefeningen opvragen, onder de speeltijd binnen blijven, …)

 In de agenda wordt bij de rubriek "lessen" vermeld hetgeen dient ingestudeerd te worden thuis.
Het niet studeren zal echter geen reden meer zijn om leerlingen tijdens een speeltijd binnen te houden.
Indien u dit echter wel wenst of indien u wenst dat de klasleerkracht uw kind hierin op een andere wijze
opvolgt, dan dienen de ouders hiervoor de nodige afspraken te maken met de klastitularis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen
- Ouders kunnen altijd bij de leerkracht of de directie terecht wanneer er vragen of moeilijkheden zijn met
betrekking tot het huiswerk.
- Er wordt geen huiswerk gegeven de dag na het weekend van:
- de eetdag
(Dit uit respect voor de inspanningen die de leden van het oudercomité leveren tijdens dat
weekend.)
- het schoolfeest
(Wanneer de school een feest organiseert, vinden wij het niet gepast dat de dag na dat
weekend huiswerk gegeven wordt.)
(Nota: een les te studeren kan wel dat dag na dat weekend.)
- Indien de combinatie van externe hulp na school (logopedie, kinesist, …) met het huiswerk moeilijk is, kunnen de
ouders bij de leerkracht terecht. Er kunnen dan de nodige afspraken gemaakt worden waarbij getracht wordt om
het huiswerk die bepaalde dag tot een minimum te beperken.
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