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Onze visie op huiswerk
Huiswerkbeleid
Onze school opteert voor het aanbieden van huiswerk aan alle kinderen van het 1ste
leerjaar tot en met het 6de leerjaar.
Met huiswerk bedoelen we het geheel van schriftelijke taakjes dat kinderen
meekrijgen om na schooltijd af te werken. Lessen en leesmomentjes worden hier
niet mee bedoeld.
Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden we huiswerk
zinvol?
Via hun huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden wij
belangrijk. Stapje per stapje willen wij leerlingen vaardiger maken om een taak



alleen aan te kunnen.
Via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas.
Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis. Huiswerk is een
brug tussen school en thuis.



Wat verwachten we van ouders?
Dagelijkse interesse tonen voor het werk van je kind:
-

Je kind, wanneer dat nodig is, aanmoedigen om aan het huiswerk te
beginnen.

-

Bespreken en controleren van het huiswerk, zeker wanneer je kind in de
naschoolse opvang zijn huiswerk dient af te werken. Wanneer je het
gemaakte werk samen met je kind wil nakijken, mag je dit doen in groene
balpen. Op die manier blijft de leerkracht op de hoogte van wat nog moeilijk
is voor je kind.
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-

Dagelijks de agenda tekenen

-

Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een
negatieve houding en moedeloosheid van een kind voorkomen.

-

In ons infobundeltje ‘Huiswerktips voor thuis’ geven we enkele praktische
tips mee die het organiseren van huiswerk moeten makkelijker maken.

-

Indien er zich moeilijkheden voordoen tijdens het maken van het huiswerk
kan je dit op het huiswerk van je kind noteren. Bij ernstige, aanhoudende
problemen neem je best persoonlijk contact op met de klasleerkracht.

-

We verwachten dat huiswerk net zo netjes wordt gemaakt als klaswerk. Kijk
je hier als ouder mee op toe?

-

Indien je je kind extra uitleg wil geven bij bepaalde oefeningen verwachten
we dat je hiertoe de meegegeven stappenplannen (Leren Lerenmapje)
gebruikt. Bij twijfel over de te volgen methode is het beter op het huiswerk te
noteren dat je kind nog moeite heeft met bepaalde leerstofonderdelen. Op
deze manier voorkomen we dat het verwerven ervan te verwarrend wordt
voor onze leerlingen.

Onze visie op huiswerk – december 2013

Pagina 2

Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
Collegestraat 1 – Veldstraat 1
9255 Buggenhout
www.gbsbuggenhout.be

Wanneer geven we huiswerk en hoelang werken kinderen aan huiswerk?
Verdeling van het huiswerk doorheen de week:
maandag
eerste leerjaar
tweede leerjaar
derde leerjaar
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Maximale tijd die uw kind aan huiswerk mag spenderen per dag
eerste leerjaar:
tweede leerjaar:
derde leerjaar:

20 minuten + lezen
20 minuten + lezen
30 minuten + lezen

vierde leerjaar:
vijfde leerjaar:
zesde leerjaar:

40 minuten + lessen leren
40 minuten + lessen leren
60 minuten + lessen leren

Wat gebeurt er wanneer je kind niet in orde is met zijn huiswerk?

Je kind vergat het nodige werkmateriaal mee te nemen naar huis.
Het is niet de bedoeling om met je kind terug naar school te rijden om het werk
alsnog op te halen. Je kind neemt zo een verkeerde attitude aan. In de klas krijgt je
kind ruimschoots de tijd om de schooltas in orde te brengen. In de lagere klassen
wordt de schooltas zelfs samen met de juf ‘gevuld’, het maakt deel uit van ‘het
opvoeden’. Je kind zal op deze manier best ervaren dat het de volgende keer met
meer aandacht de tas moet vullen. Je schrijft een nota in de agenda (of op een
briefje als de agenda het vergeten item was) . De leerkracht beslist wat er met de
onafgewerkte taak dient te gebeuren.
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Familiale omstandigheden hebben uw kind belet het huiswerk te maken.
U deelt dit gewoon mee aan de klastitularis, persoonlijk of via een nota in de agenda.
De titularis zal, afhankelijk van de aard van het werk, beslissen of het werk op een
ander tijdstip zal dienen gemaakt te worden.

Ondanks de nodige aandacht kan uw kind het huiswerk niet aan, of ervaar je dat het
veel te lang aan het huiswerk moet werken.
Laat je kind ophouden met het huiswerk en schrijf in de agenda wat er fout liep.

Zonder dat daarvoor aanwijsbare redenen zijn, is je kind niet in orde met een taak.
De leerkracht beslist wat er met de onafgewerkte taak dient te gebeuren. De titularis
zal een nota schrijven in de agenda. Wanneer dit meerdere malen gebeurt, zal de
school contact opnemen met u en haar zorgen hieromtrent kenbaar maken.

Bemerking
Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen omdat we streven
naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en een huiswerk dat haalbaar is
voor elk individueel kind (= differentiatie in het huiswerk). Elke leerkracht
afzonderlijk beslist wanneer en voor welke leerling hij wenst te differentiëren in het
huiswerk.
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