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1 Inleiding en context 

De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school. Met huiswerk willen we de ouders op 

de hoogte houden / betrekken bij van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk 

vormt in die zin een brug tussen de school en de ouders (waarbij de agenda een grote rol speelt).  

Als school vinden we huiswerk belangrijk omdat het:  

 de kinderen de tijd geeft om nieuwe leerstof in te oefenen 

 een aanzet is tot zelfstandig werken en zelfredzaamheid 

 een noodzakelijke werkhouding aanleert voor verdere studies (leren plannen, leren 

leren,enz.) 

Tijdens het schooljaar 2014-2015 en opnieuw in 2019 werden de leerkrachten bevraagd over het 

onderwerp “huiswerk”. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwde tekst uit “School en visie” 

werden de meningen van alle betrokkenen uitgebreid besproken.  

De resultaten van deze bevraging vormen de basis voor dit werkdocument.  

De bedoeling is via deze tekst een beeld te geven van de wijze waarop onze school het huiswerk 

inbouwt in het volledige leerproces. Voor onze kinderen brengen deze afspraken duidelijkheid en 

structuur.  

2 Huiswerk in de bredere context van “thuisleren” en ouderbetrokkenheid 

2.1 Het begrip “thuisleren” 

2.2 Ouderbetrokkenheid en huiswerk 

3 Doelstellingen van ons huiswerkbeleid 

3.1 Wat wil de school bereiken met haar huiswerkbeleid? 

3.2 Wat is “huiswerk”? 

 Onderscheid tussen ‘taken’ (iets dat gemaakt/afgewerkt moet worden) en ‘lessen’ (iets dat 

geleerd/gelezen moet worden) 

Ook in de agenda wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze begrippen. 

 Ook de aard van het huiswerk kan verschillen. 

Denken we aan het dagdagelijkse lezen in het 1e en 2e leerjaar, de niet-aflatende inoefening 

van de maal- en deeltafels in het 2e en 3e leerjaar, rekenopdrachten, Franse woordjes leren, 

een versje inoefenen, allerlei zoekopdrachten in het 5e en 6e leerjaar, enz. 

3.3 Wisselwerking met ouders  
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4 Wat verwacht de school van de ouders? 

4.1 Huiswerkbegeleiding volgens ABC-plan 

A. AFSPREKEN 

 vaste huiswerkplaats 

 vast huiswerkmoment 

B. BEMOEDIGEN 

 interesse tonen 

 ondersteunen 

C. CONTROLEREN 

 controle of het huiswerk afgewerkt werd 

 stimuleren tot zelfcontrole 

 controle of het huiswerk haalbaar is 

4.2 Wat vindt de school belangrijk? 

We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat aan het kind goede omstandigheden worden 

aangeboden. Een rustige werksfeer, ruimte, warmte, licht,...zijn enkele zaken die belangrijk zijn.  

De ideale omstandigheden bestaan uiteraard nergens maar in elk gezin is het mogelijk om te zoeken 

naar het meest haalbare.  

We vinden het ook belangrijk dat de ouders interesse tonen voor het huiswerk van het kind.  

Dit kan op verschillende manieren gebeuren:  

 Door uw kind aan te moedigen om met het huiswerk te beginnen. 

 Door te controleren of het huiswerk al dan niet gemaakt is, ook als het huiswerk gemaakt 

wordt in de naschoolse opvang. Door een handtekening te plaatsen, kan dit worden 

aangetoond. 

 Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest, kan het leuk vinden als de les 

wordt opgevraagd,... Zo tonen ouders hun interesse en betrokkenheid. 

 Een zekere regelmaat inbouwen is belangrijk. Een bepaald tijdstip van de dag staat in het 

teken van het huiswerk. Dit kan zijn als het kind van school komt, net voor of na het 

avondeten,... Het creëren op dat moment van de nodige rust is van essentieel belang.  

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van 

huiswerk. Het is dan ook belangrijk om kinderen de autonomie die ze aankunnen, ook te 

geven bij het maken van hun huiswerk. Kinderen van een zesde leerjaar bijvoorbeeld kunnen 

gerust volledig de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het plannen en uitvoeren van hun 

taken. 

 Uiteindelijk is het ook belangrijk te benadrukken dat uw kind het huiswerk zelfstandig zou 

moeten kunnen maken. We proberen steeds een opdracht te geven die het kind aankan. 

Foutjes maken mag! Deze fouten tonen aan de leerkracht welke problemen het kind nog 

heeft met de geziene leerstof.  
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Als het huiswerk tot problemen leidt (bv. extreem lang eraan werken, bijna nooit weten hoe 

eraan te beginnen,…) vragen we u om contact op te nemen met de klasleerkracht. Dit kan 

eenvoudig door een nota in de agenda van het kind of door de klasleerkracht hierover aan te 

spreken en hierover in gesprek te gaan.  

5 Specifieke verwachtingen per leeftijd? 

5.1 Toelichting bij de opbouw van de specifieke afspraken per leeftijd 

5.2 Hoe en wanneer worden de afspraken gemaakt? 

Naargelang de leeftijd van het kind, zijn er uiteraard een aantal specifieke verwachtingen 

naar ouders/kinderen toe.l  

Die specifieke verwachtingen en de afspraken hierrond worden telkens aan het begin van het 

schooljaar benadrukt tijdens de klassikale info-avond. 

Per leerjaar wordt er ook een klasfiche meegegeven waarin de belangrijkste afspraken over 

huiswerk, huiswerkbegeleiding en de werkwijze in de klas opgesomd staan. Aan de hand van 

voorbeelden (die ook gegeven worden tijdens de klassikale info-avond)  

5.3 Enkele belangrijke afspraken in de huiswerkbegeleiding 

 Het is voor ieder kind aangewezen dat de ouders toezicht houden. Elk kind is hierin anders. 

 Wanneer dat mogelijk is voor het kind, werkt het zelfstandig.  

 De agenda vormt een heel belangrijk werkinstrument.  

Vanaf het eerste leerjaar leren de kinderen stapsgewijs om met de agenda te werken.We 

verwachten van de ouders dan ook dat er de nodige aandacht besteed wordt aan de agenda.  

In het vierde leerjaar verwerft het kind meer en meer autonomie. Ouders moeten evenwel 

niet verbaasd zijn als het kind vraagt om de les eens op te vragen.  

Vanaf het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig een taak kunnen afwerken. Hen 

de autonomie geven die ze aankunnen, is belangrijk. Ze krijgen meer en meer opdrachten 

waarvoor ze enkele dagen tijd hebben. Zelf een werkplanning opstellen, behoort hierbij tot 

het leerproces. Hierbij verwijzen we naar de toetsenwijzers. Heb er oog voor dat niet elk kind 

hier op hetzelfde moment klaar voor is.  

In het zesde leerjaar geven we de leerlingen nog meer autonomie. Zijzelf zijn nu meer 

verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. De inbreng van de 

ouders wordt beperkt tot het tonen van interesse en het controleren van wat dient 

afgewerkt te worden.  

6 Huiswerk niet gemaakt? 

         Indien het huiswerk niet gemaakt werd, wordt er gepast opgetreden. Ook dit wordt opgenomen 

         in de klassikale afspraken hierover. Werd het huiswerk niet gemaakt omwille van onvoorziene 
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         omstandigheden (ziekte, familiale omstandigheden,...), vermelden de ouders dit via een nota in 

         de agenda of persoonlijk contact met de leerkracht.  

7 Wanneer geven we huiswerk?  

7.1 Kwaliteitsvolle tijdsbesteding 

We houden steeds voor ogen dat de kwaliteit van het huiswerk belangrijker is dan de tijd die eraan 

besteed wordt.  

Het is volgens ons minstens even belangrijk dat kinderen voldoende tijd krijgen om kind te zijn, om te 

spelen, om de batterijen weer op te laden.  

Kinderen leren ook op andere manieren:  Bv door met te gaan winkelen, thuis mee te helpen in de 

tuin de tafel te dekken, enz.  

Wij geven daarom enkel zinvol huiswerk, dat de leerlingen zonder hulp moeten kunnen oplossen.  

Wij overdrijven niet in tijdsduur, al is dat voor iedere leerling verschillend.  

7.2 Op welke dagen? 

We maakten de afspraken om geen ‘taken’ te geven op woensdag en in het weekend (met 

uitzondering dus van de eerder vernoemde leesoefeningen, tafels, toetsenwijzerplanning in de derde 

graad, …)  

8 Gelijke kansen ook binnen huiswerkbeleid? 

Kinderen uit eenzelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een 

gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind. 

Concreet betekent dit: 

 voor sterkere kinderen een tandje bijsteken 

 dat kinderen met moeilijkheden een huiswerk krijgen dat een realistische uitdaging betekent.  

Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden!  

9 Wat gebeurt er met het huiswerk? 

Hierbij vergeten we ook niet om de kinderen voldoende feedback te geven over het gemaakte 

huiswerk. De gemaakte fouten worden klassikaal of individueel besproken. Waar nodig wordt 

passend geremedieerd. In “waardering” wordt een onderscheid gemaakt in de vorm van punten, een 

geschreven beoordeling, beloningsstickers, stempels,... 
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10 10 gouden tips voor kids 

1. Is alles duidelijk? 

 Staat alles duidelijk in je agenda genoteerd? 

 Begrijp je alles? (Zoniet, praat erover met de juf/meester.) 

2. Schooltas in orde? 

 Zorg dat alles wat je nodig hebt in je schooltas zit. Maar ook niet meer dan dat! 

3. Tijdstip? 

 Neem een korte pauze en maak dan je huiswerk. Dan zit alles nog fris in je hoofd. 

4. Planning 

 Thuis of in de studie: leg eerst je agenda open. 

 Kijk wat je moet doen en schat hoe lang dat zal duren. 

 Maak een werkschema op. (Mama/papa mogen hierbij helpen.) 

5. Werkplek 

 Zoek een rustige en gemakkelijke werkplek. 

6. Zelfstandig werken 

 Je werkt alleen. Papa/mama mogen een oogje in het zeil houden. 

7. Pauze 

 Las na een half uur een pauze in van 10 minuten. 

 Maak een wandeling, sla een praatje. 

8. Structuur 

 Werk af waar je aan begonnen bent. Spring niet van de hak op de tak. 

 Papa/mama helpen wel als iets niet lukt. 

9. Orde 

 Werk rustig en netjes de taken af. 

10. Klaar? 

 Klaar? Toon je taak aan papa/mama/… 

 Verzamel alles wat je nodig hebt voor de volgende schooldag en stop dat netjes in 

je schooltas. 

 


