
HUISWERKBELEID OP SCHOOL. 

A. Waarom geven we huiswerk aan je kind? 

– Als extra inoefening van de leerstof en het automatiseren ervan. 

– Om de zelfstandigheid van uw kind te bevorderen. 

– Door hen 'dagelijks' te laten lezen of hen boekbesprekingen te laten 

voorbereiden willen we het lezen in het algemeen stimuleren. 

– Om uw kind te 'leren plannen' en ook te 'leren leren'. 

– Om uw kind een goede werkhouding aan te leren. 

Ook kan onder huiswerk worden verstaan: het opzoeken van informatie of het 

verzamelen van materiaal voor een les die nog volgt. 

B. Wat voor de ouders? 

Eerst en vooral moet u weten dat er de mogelijkheid bestaat om uw kind 

huiswerkbegeleiding op school te laten volgen. En dit op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 16u tot 17u. 

Gaat je kind om 15u25 naar huis….wat verwachten we van u: 

Toon  betrokkenheid bij het huiswerk door te stimuleren! U mag gerust zelf een 

woordje uitleg geven, maar het is evenwel belangrijk dat het kind de methode 

probeert te hanteren dat het zelf kent uit de klas.  

Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat u het huiswerk maakt. Hoe moeilijk 

ook…laat het kind ZELF een poging ondernemen. 

Zorg voor: 

–  Het samen overlopen van het agenda. 

– Een goede werkplek voor úw kind. 

– Positieve aansporing! 

 

Indien u voelt dat uw kind problemen heeft met de leerstof, contacteer ons! 



C. Schematisch overzicht. 

In het schema hieronder krijgt u een overzicht per leerjaar van wat er gegeven 

wordt van huiswerk. Ook vindt u er onder meer terug wat de leerkracht van u als 

ouder verwacht (betrokkenheid ouder). 

Klas Hoe vaak per 

week. 

Vaste 

dagen. 

Tijds-

besteding 

per dag. 

 

Inhoud. Betrokken-

heid ouder(s). 

K3 1  10 minuten * mama/papa leest 

voor. 

 

* breng iets mee. 

 

* zoek antwoord op 

vraag van de week. 

 

 

Voorlezen. 

 

Het gevraagde 

materiaal mee 

verzamelen. 

 

 

1ste 3 ma. 

di. 

do. 

Maximum 

15 minuten. 

* automatisatie: 

- splits-oefeningen. 

- + en – tot 10. 

- lezen. 

- krulletters schrijven. 

- leerspelen. 

 

 

* meeluisteren 

en meelezen. 

2de 3 ma. 

di. 

do. 

+/- 15 

minuten 

* rekenblad of 

afwerken taken 

 

* leesoefening. 

 

* tafels inoefenen. 

 

 

* controle op 

het maken van 

huiswerk. 

 

* meeluisteren / 

meelezen. 

 

3de 3 ma. 

di. 

do. 

+/- 20 

minuten 

* afwerken van taken 

uit de klas. 

 

* tafels inoefenen. 

 

* spelling inoefenen. 

 

* leesoefening. 

* controle op 

het maken van 

huiswerk. 

 

* meeluisteren / 

meelezen. 

 

* als controle 

kan je les 

opvragen bij 

toets. 

 



Klas Hoe vaak per 

week. 

Vaste 

dagen. 

Tijds-

besteding 

per dag. 

Inhoud. Betrok-

kenheid 

ouder(s). 

4de 3 ma. 

di. 

do. 

+/- 20  

minuten 

* spelling. 

 

* wiskundeblad. 

 

* toets studeren. 

 

* tekst voorbereiden. 

* Controle op 

het maken van 

huiswerk. 

 

* als controle 

kan je les 

opvragen bij 

toets. 

 

5de Zelf leren 

plannen. 

Volgens 

eigen 

planning. 

20 à 30 

minuten 

* wiskunde/taal/Frans 

 

* studeren toets. 

 

* Controle op 

zelfstandig 

werk. 

      



 


