
 

Huiswerkbeleid – onze visie 

Uitgangspunt : 

Onze school heeft op basis van een ouder –en leerkrachtenenquête  een beleid rond huiswerk opgesteld. Huiswerk ligt in het verlengde 

van het leerproces wat in de klas is gestart. Met huiswerk wordt al het werk bedoeld dat de leerlingen thuis voor de school maken. Dit 

zijn alle geschreven taken , te leren lessen, voorbereidingen en opdrachten ter ondersteuning. Graag maken we onderscheid tussen 

huistaken en lessen . Taken kunnen opgegeven worden tegen dag nadien. Voor de lessen krijgen leerlingen meer tijd.  

Waarom huiswerk ? 

Huiswerk is een middel om … 

1. Bepaalde leerstof extra in te oefenen, te automatiseren en vast te zetten. 

2. Een gezonde leer-en werkhouding te ontwikkelen. 

3. Het zelfstandig werken te stimuleren. Stapje per stapje willen wij onze leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te 

kunnen. 

4. Een brug te slaan tussen school en thuis; via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze kinderen 

brengen zo een stukje school mee naar huis. 

Wat verwachten we hierbij van de ouders ? 

1. Dagelijkse interesse tonen voor het werk van uw kind: 

• Aanmoedigen en interesse tonen : dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind om zo leervorderingen tot 

stand te brengen. 

• Bespreken en controleren of het huiswerk gemaakt werd , zeker als uw kind in de naschoolse opvang zijn huiswerk dient af 

te werken 

• Regelmatig ( dagelijks) ondertekenen van agenda 

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

voorkomen! 

2. Een veilige omgeving 

• Een vast moment kan de gewoontevorming stimuleren. Probeer indien mogelijk ongeveer op het zelfde uur te starten. Dit 

kan oeverloze discussies vermijden. 

• Een vaste plaats is belangrijk om rustig te kunnen studeren. Deze plaats hoeft niet groot te zijn , Stil en rustig werken vaak 

stimulerender 



 

Wat als  

• uw kind op regelmatige basis het huiswerk niet aankan , of u ervaart dat het veel te lang aan het huiswerk moet 

werken ? 

U laat het kind ophouden met het werk en signaleert welke problemen of moeilijkheden uw kind ervaart in de agenda . dit kan dan 

opgenomen worden met de zorgjuf , zorgcoördinator. 

• uw kind het nodige werkmateriaal vergeet mee te nemen naar huis ? 

Het kan niet de bedoeling zijn dat u met uw  kind terug naar de school rijdt om het werk alsnog op te halen. Het kind leert zo een 

verkeerde attitude aan. Uw kind krijgt voldoende tijd om de schooltas te maken en in de lagere graden wordt deze nog vaak samen met 

de klasleerkracht gemaakt. Uw kind zal op deze manier best ervaren dat het de volgende keer met meer aandacht de tas moet vullen. U 

schrijft een nota in de agenda. De leerkracht beslist wat er met de onafgewerkte taak dient te gebeuren. Door uw zoon of dochter naar de 

studie te sturen kan u ook dergelijk probleem vermijden. De studie wordt ingericht voor kinderen vanaf het derde leerjaar. 

• uw kind door familiale omstandigheden de huistaak niet heeft kunnen maken ? (Het gaat hier niet over ruim op 

voorhand geplande lessen) 

U deelt dit mee aan de klasleerkracht , persoonlijk of via nota in agenda. De klasleerkracht zal beslissen of het werk op een ander tijdstip 

gemaakt moet worden. 

• Uw kind niet in orde is met een taak en dit zonder aanwijsbare reden. 

Een huistaak MOET steeds gemaakt worden. De titularis zal een nota schrijven in het agenda . Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt , zal de 

school met u contact opnemen om haar zorgen hieromtrent kenbaar te maken. 

 

Tot slot : 

Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen . We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elke kind en 

huiswerk dat haalbaar is voor elk. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Huistaak : taak tegen bv.de volgende dag !  Les : 1 week op voorhand 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 

Doel van 
huiswerk 

-Herhaling en 
automatisatie  

- Herhaling en 
automatisatie  

-Voorbereiding 
toetsen 

- inoefenen 
leerstof 

-attitudetraining 
-brug tussen 
school en thuis 

-Voorbereiding 
toetsen 

- inoefenen 
leerstof 

-attitudetraining 
-brug tussen 
school en thuis 

-inoefenen en 
inprenten van 

aangebrachte 
leerstof 

-voorbereiding 
toetsen  
werkbladen 

worden 
meegegeven 

i.f.v. het oefenen 
van de toets 

(contractwerk) 

-inoefenen en 
inprenten van 

aangebrachte 
leerstof 

-voorbereiding 
toetsen ( 
werkbladen 

worden 
meegegeven 

i.f.v. het oefenen 
van de toets 

(contractwerk) 

Wanneer wel 

huistaken ? 

Ma-di-do 

 
Elke dag = 

oefenkans 
 

 

Ma-di-do 

 
Elke dag = 

oefenkans 
 

Ma-di-do-vr 

Opm:  
Toetsen : 1 week 

de tijd ( 
leerwijzer 

opgelost in de 
klas) 

Ma-di-do-vr 

 
 

 
 

 
 

Ma-di-wo-do-vr 

 
Opm.kleine taken 

( bv. woorden, 
spelling en Frans 

zijn tegen de 
volgende dag. 
Voor de andere 

taken en toetsen 
krijgen ze 

meerdere dagen 
tijd ( zelf leren 

plannen) 

Ma-di-wo-do-vr 

 
Opm.kleine taken 

( bv. woorden, 
spelling en Frans 

zijn tegen de 
volgende dag. 
Voor de andere 

taken en toetsen 
krijgen ze 

meerdere dagen 
tijd ( zelf leren 

plannen) 
 

 

huiswerk 



 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 

Wanneer geen 
huistaken ? 

-woensdag  
-weekend 

(SVS-
sportnamiddagen 

vallen op 
woensdagnam.) 

 
In vakantie : 

vrijblijvend 
gedifferentieerde 

taken en 
eventueel op 
vraag van ouders  

-woensdag 
-weekend 

(SVS-
sportnamiddagen 

vallen op 
woensdagnam.) 

 
 

-woensdag 
-in vakanties 

 (SVS-
sportnamiddagen 

vallen op 
woensdagnam.) 

 
  

-woensdag 
-in vakanties 

 (SVS-
sportnamiddagen 

vallen op 
woensdagnam.) 

 
 

Bij een goede 
planning hoeven 

leerlingen na een 
uitstap , sportdag 

, of in de vakantie 
weinig of niets te 

doen 

Bij een goede 
planning 

hoeven 
leerlingen na 

een uitstap , 
sportdag , of in 

de vakantie 
weinig of niets 

te doen 

Soort huiswerk -letters  
-woorden   
-splitsingen 

-lezen 
-rekenen 

-tafels 
-woordpakket 
-splitskaarten 

-lezen 
-rekenen 

-tafels 
-rekentaken 
-woordpakketten 

-toetsen wero, 
godsdienst.. 

-spelling 
- voorbereiding 
toetsen ( 

rekenen, taal, 
wero , 

godsdinest,..) 

-werkbladen 
worden 
meegegeven i.f.v. 

het oefenen van 
de toets 

(contractwerk) 
-Is verschillend- 

afhankelijk van 
de leerstof en de 

toetsen. 

-werkbladen 
worden 
meegegeven 

i.f.v. het 
oefenen van de 

toets 
(contractwerk) 

-Is 
verschillend- 

afhankelijk van 
de leerstof en 

de toetsen. 



 

 

 

 

 

Hoe lang ? 15 min. 
 

-20 à 25 min.  
(10 min. 

Spelling/1à min. 
Tafelkaart) 

 
 + lezen 

( totaal 35 min.) 
 

 

30 min. 30 min 40 à 50 min. 
Afhankelijk van 

eigen planning 

40 à 50 min. 
Afhankelijk van 

eigen planning 
 

 
 

 
 

 
 

Combinatie 

lessen/huiswerk 

Geen lessen Lessen 1 week op 

voorhand 
( 1x:maand 

WERO) Toetsen 
worden ruim op 

voorhand 
meegedeeld 

Taken en lessen 

door elkaar. 
Toetsen worden 

ruim op voorhand 
meegedeeld 

Taken en lessen 

door elkaar. 
Toetsen worden 

ruim op voorhand 
meegedeeld 

Huiswerk i.v.f. 

toetsen. Toetsen 
worden 1 week 

op voorhand 
opgegeven. 

Huiswerk i.v.f. 

toetsen. 
Toetsen 

worden 1 week 
op voorhand 

opgegeven. 

Hoe toetsen 
noteren in 

agenda 

Toets inschrijven op dag van opgave ( blauw) en 
inschrijven op dag van de toets ( rood) 

Toets inschrijven op dag van de toets( rood) 
 

In de 3de graad maken  de leerlingen op de 
achterkant van de toetsenwijzer  een planning 

die wordt ondertekend door de ouders ( zie vb.) 
in het kader van leren leren. 

 
Leerlingen worden er dagelijks aan herinnerd om voor de toets te 

oefenen. 

Afspraak : in de klas krijgen snelle werkers een andere 

uitdaging. Huistaken of lessen worden niet voorbereid 

tijdens de schooluren dit om hen een gepaste attitude 

aan te leren. 



 

 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 
 

Differentiatie in 
huiswerk 

Er kan gedifferentieerd worden in tijd, tempo ,inhoud, niveau,naar hoeveelheid. Hierrond wordt verder gewerkt 
tijdens de PS van 14/10/2016 

 

Toetsen/taken na 

vakantie 

De afspraak werd gemaakt dat er geen grote toetsen of taken gegeven worden tot woensdag na de vakantie. 

Vakantie moet vakantie blijven. 
 

Huiswerk niet 
gemaakt 

Er wordt een nota genoteerd in de agenda die ondertekend wordt door ouders. Eventueel vergeetkaart in agenda 
plakken (5 keer vergeten – 1 extra taak- in agenda plakken). Huiswerk moet steeds verplicht ingehaald worden . 

Lkr. bepaalt zelf inhaalmoment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° wat Handtekening ouders 
1. 
 

  

 
2.   

 
3.   

 
4.   

 
5.   

 
 
 

Extra taak  

 
1. 

  

Vergeetkaart 
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Leren leren – planningsdocument ( achterzijde toetsenwijzer) 

 

Naam : 

Toets :  vak :  

  Onderwerp : 

  Lessen : 

 

datum Welke lessen Gemaakt 

Maandag 
05/09/2016 

Rekenen L1-L2  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
   

 

 
 

  
 

   
 

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

   
 

 

Handtekening ouders 

 

 

 



 

 

 

 

 


