Huiswerkbeleid
Waarom huiswerk:
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren thuis huiswerk te maken. Het doel van huiswerk is
kinderen er aan te laten wennen thuis iets voor school te moeten doen en bij de kinderen vanaf groep
4 een goede huiswerkattitude te stimuleren. Vanaf groep 4 wordt ieder jaar het huiswerk een stukje
meer. Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daarnaast leren kinderen hiermee belangrijke
vaardigheden als het plannen van werk en ‘leren leren’ waarbij zelfdiscipline en zelf
verantwoordelijkheid dragen belangrijke eigenschappen zijn. Het is goed om terug te horen van oudleerlingen dat zij het prettig vinden goed voorbereid te zijn op het maken van huiswerk. We hebben
over de opbouw van het huiswerk ook regelmatig contact met de voortgezet onderwijs scholen.
Opbouw huiswerk:
Schriftelijk huiswerk/ leerwerk.
 Groep 4, 5 en 6: de kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken in de klas krijgen
hiervoor (in overleg met ouders) huiswerk. De kinderen worden op school voorbereidt op de
toetsen van de zaakvakken.
 Groep 7 en 8: De kinderen krijgen 1 x per week spellinghuiswerk en rekenhuiswerk. Kinderen
die moeite hebben met begrijpend lezen of woordenschat krijgen hier extra huiswerk voor
mee. Voor biologie, geschiedenis en aardrijkskunde (de zaakvakken) krijgen de kinderen een
samenvatting van een blok mee om te oefenen voor een toets. De kinderen maken die
samenvatting ook regelmatig zelf.
 + groep 8: de kinderen in groep 8 krijgen in de loop van het jaar ook Engels, topografie en
studievaardigheden mee. Uiteindelijk krijgen ze iedere dag huiswerk met een wisselend
rooster.
We raden ouders ook aan om thuis met hun kind te oefenen met de tafels van vermenigvuldiging en te
oefenen met lezen. Beiden zijn erg belangrijk voor de automatisering.
Presentaties.
 Groep 4:
1 spreekbeurt
 Groep 5 t/m 7: 1 spreekbeurt en 1 boekbespreking
 Groep 8:
1 spreekbeurt en 1 boekbespreking en PowerPoint presentatie.
Bij spreekbeurten en boekbesprekingen mag gebruik worden gemaakt van een PowerPoint, mits dit
plaatjes zijn ter ondersteuning. Geen tekst.
Zie ook “ Tips voor het maken van een spreekbeurt of boekbespreking”.
Agenda:
Vanaf groep 7 raden we een agenda aan. Al het huiswerk en toetsen die opgegeven worden, worden
hierin opgeschreven. De kinderen leren, door het wisselende huiswerkrooster, plannen en dat is erg
prettig met een agenda. Wij helpen de kinderen met het invullen ervan.
Belangrijk:
Het kan een keer voorkomen dat kinderen hun huiswerk niet gemaakt hebben of vergeten het mee te
nemen. Die leerlingen krijgen 2x een waarschuwing. Wanneer de waarschuwing niet helpt, wordt
contact met de ouders opgenomen. Zo zijn ook de ouders op de hoogte en kunnen we gezamenlijk
het probleem aanpakken.

