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Inleiding
De meeste ouders en leerkrachten vinden huiswerk belangrijk. Huiswerk is alles wat de leerling
thuis moet doen voor school (bv. dictee oefenen, informatie opzoeken, lezen, iets koken, een
interview afnemen, iets meten, …). Huiswerk is een manier om de leerlingen te leren leren.
In deze tekst schrijven we hoe ouders en school samen aan huiswerk kunnen werken.
We deden een enquête over huiswerk bij ouders en leerkrachten.
We lazen informatie in boeken, het tijdschrift “Klasse” en op internet.

Waarom is er huiswerk in onze school? (doelstellingen)
Huiswerk helpt onze leerlingen:
1. om extra te oefenen en leerstof te onthouden
2. om aan de ouders te laten zien wat ze leren in de klas
3. om zelfstandig te leren werken
4. om wat ze in de klas geleerd hebben thuis en op andere plaatsen te gebruiken

Taak van de school / van de leerkracht
De taak van de school is ouders informeren over de afspraken in verband met het huiswerk.
Dat kan via deze tekst, tijdens de informatieavond in september, tijdens oudercontacten of via
een briefje.
Wat doet de leerkracht voor en na het huiswerk in de klas?
1. Voor het huiswerk:
•

legt het huiswerk uit

•

laat het huiswerk door de leerlingen in de agenda noteren

•

kijkt de agenda na

•

controleert of de leerlingen alles bijhebben

•

houdt rekening met afspraken (wanneer huiswerk, hoeveel huiswerk, …)

•

geeft voor sommige leerlingen ander huiswerk (minder oefeningen, typen in plaats
van schrijven, …)

•

helpt de leerlingen om een planning op te stellen

2. Na het huiswerk:
•

verbetert het huiswerk

•

bespreekt het huiswerk met de leerling

•

bespreekt problemen met het huiswerk met de leerling en zoekt samen naar
oplossingen
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Taak van de ouder of begeleider
Wat mag je WEL doen als ouder of begeleider?
1: Voor het huiswerk:
•

zorg voor een rustige, propere plaats

•

zorg voor het juiste schrijfgerief

•

spreek een vaste plaats af

•

spreek een vast moment af met je kind: wanneer starten? eerst even rusten (een
vieruurtje, even spelen, wanneer pauze…) en daarna aan het huiswerk werken?

•

laat je kind de boekentas uitpakken

•

toon interesse: vraag wat je kind moet doen en kijk samen in de agenda

•

zet een handtekening in de agenda

•

moedig je kind aan om flink te werken

2: Tijdens het huiswerk:
•

luister al eens mee wanneer je kind hardop leest of een spreekoefening oefent

•

vraag de les op van je kind

•

vraag regelmatig of het huiswerk en de les lukken

•

wijs erop om ordelijk te werken

•

luister naar de vragen van je kind en zoek samen een oplossing (bijkomende vragen
stellen, …)

•

blijf in de buurt tijdens het maken van het huiswerk

3. Na het huiswerk:
•

controleer of het huiswerk gemaakt is

•

moedig je kind aan om het huiswerk na te kijken (bv. Is alles ingevuld? Is de juiste
bewerking uitgevoerd? …)

•

schrijf op waar je geholpen hebt

•

zorg ervoor dat je kind alles in de huiswerkmap en in de boekentas steekt

Wat mag je NIET doen als ouder of begeleider?
•

Het huiswerk maken in plaats van je kind.

•

Het huiswerk verbeteren: dit is de taak van de leerkracht.

•

Ruzie maken met je kind over het huiswerk.

Wat kan je doen indien het huiswerk maken niet lukt?
•

Schrijf dit in de agenda of op een briefje (wat en wanneer loopt het fout? Hoe
vaak?). We zoeken samen een oplossing.

Op welke manier kan je je kind helpen?
•

Vraag aan de leerkracht op welke manier je extra uitleg kan geven aan je kind (zie
ook onze ouderboekjes).
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Concrete afspraken
Hoelang moet een kind aan huiswerk werken?
(dit kan voor sommige kinderen anders zijn)
6 tot 8 jaar: ± 15 minuten tot 30 minuten
8 tot 10 jaar: ± 30 minuten
10 tot 13 jaar: ± 30 minuten tot 60 minuten
Wanneer geven we huiswerk?
Dit kan per klas of per kind een beetje anders zijn. In september geeft de leerkracht de
ouders informatie over de afspraken in verband met huiswerk.
Schoolafspraken:
•

in de meeste klassen elke dag een leesoefening, in sommige klassen ook oefeningen
voor wiskunde (bv splitsingen oefenen, maaltafels oefenen, …)

•

elke dag Frans oefenen

•

ander huiswerk volgens de afspraken binnen de klas

•

na een vakantie geen grote toets

Wat tijdens de vakantie?
•

Ouders en leerkrachten spreken af om eventueel extra oefeningen te voorzien.

•

Je kan op allerlei manieren oefenen met je kind:
! door samen te lezen en door voor te lezen
! door samen spelletjes te spelen (bv. UNO, Rummikub, Ganzenbord, zeeslag,
kaartspelletjes, …)
! door samen activiteiten te doen (bv. koken, naar een museum gaan, iets
timmeren, in de tuin werken, …)

Wat gebeurt er wanneer een kind het huiswerk niet gemaakt heeft?
De leerkracht bespreekt dit met je kind. Ze zoeken samen naar een oplossing. Zo leert je kind
doen wat het moet doen (verantwoordelijk zijn).
Deze oplossing kan zijn:
•

het huiswerk tegen een andere dag maken.

•

het huiswerk in de school maken tijdens de speeltijd of op een ander moment.

•

een ander huiswerk maken.

•

een extra taak geven.

Indien je kind het huiswerk al verschillende keren vergeten is, zal de leerkracht dit aan jou
melden.
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