Huiswerkbeleid
Vooraf
In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis: huiswerk.
Onder huiswerk verstaan we leer- en/of maakwerk dat door de leerkracht meegegeven wordt
en waarvan verwacht wordt dat het door de leerlingen thuis gemaakt of geoefend wordt.
Huiswerk bevordert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen. We besteden
daarom aandacht aan het plannen en organiseren van het huiswerk. Daarnaast wordt door
het maken van het huiswerk de totale leertijd vergroot. Voor sommige leerlingen betekent
dat een extra steuntje in de rug. Een goede huiswerkattitude is een goede voorbereiding op
het voortgezet onderwijs. Daar wordt huiswerk vaak gezien als een verlengstuk van het
dagelijkse schoolbezoek. Huiswerk zorgt er ook voor dat u als ouder betrokken bent bij dat
wat uw kind leert en op die manier zicht krijgt op wat er op school gebeurt.
Opbouw
Hoewel we vanaf groep 5 over huiswerk spreken vinden we het belangrijk om ook bij jonge
kinderen aandacht te besteden aan ‘thuiswerk’. Voor de kleuters geldt bijvoorbeeld dat
voorlezen een belangrijke voorbereiding is op het leesonderwijs van groep 3. Door middel van
de uitleen van prentenboeken stimuleren we het voorlezen thuis. Ook krijgen onze kleuters
bij de komst op school een van de delen van de Basboeken. In groep 3 en 4 ligt het accent op
het zelf leren lezen. Thuis lezen is voor deze groep leerlingen dan ook erg belangrijk. Zoals u
in het schema hieronder kunt zien bouwen we de hoeveelheid huiswerk per jaargroep op.
Planning
Het is belangrijk dat leerlingen leren om het werk te verdelen over de (werk)week. De leerstof
beklijft beter als er iedere dag kort wordt geoefend. Omdat de hoeveelheid huiswerk op de
basisschool vaak nog wel te overzien is zijn leerlingen nog wel eens geneigd om huiswerk pas
een dag voor de overhoring te maken of te leren. Leerlingen in het voortgezet onderwijs lopen
er dan nog wel eens tegenaan dat ze het werk niet gepland krijgen. We vinden het daarom
belangrijk dat onze leerlingen leren om het werk te plannen. We streven er dan ook naar om
het huiswerk op tijd met de leerlingen mee naar huis te geven.
In de groepen 5 en 6 werken we met een agendablad. Iedere maand krijgen de leerlingen een
agendablad mee in hun multomap. Het is de bedoeling dat deze map met agenda iedere
schooldag mee komt. Als de leerkracht huiswerk opgeeft noteren de leerlingen het huiswerk
in hun map. Op het bord in de klas is ook een overzicht van het huiswerk terug te vinden. Als
uw zoon of dochter een dag mist door (bijvoorbeeld) ziekte moet het werk later alsnog worden
overgenomen.
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een schoolagenda. De werkwijze met deze agenda komt
overeen met de werkwijze die we hierboven hebben beschreven.

Differentiatie
Huiswerkopdrachten moeten haalbaar zijn. Wat haalbaar is en wat niet verschilt per kind. De
leerkrachten zullen dan ook differentiëren waar nodig. We vinden het daarom belangrijk om
goed contact met u te hebben, zodat we met elkaar kunnen afstemmen wat voor uw zoon of
dochter haalbaar is.
Verwachtingen
Als een kind merkt dat ouders het huiswerk belangrijk vinden en er tijd en aandacht aan
besteden, heeft dat een positieve uitwerking op de houding en de resultaten. We geven graag
een paar tips:
-

-

Toon belangstelling voor het huiswerk dat uw zoon of dochter mee krijgt;
Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om rustig het huiswerk te kunnen maken. Vaak
helpt het om een vast moment te reserveren;
Help uw kind waar nodig. U kunt hierbij denken aan hulp bij de planning (hoe deel je
de tijd in, wanneer begin je met leren, hoe verdeel je het huiswerk etc.), maar ook aan
praktische hulp zoals uitleg en overhoren;
Houd in de gaten hoeveel tijd uw kind daadwerkelijk met het huiswerk bezig is. Is dit
teveel, of misschien te weinig? Neem gerust contact op met de leerkracht!

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke
opdracht met de leerlingen mee naar huis geven.

Huiswerk onderbouw
Psalm
Bijbelse
geschiedenis en
kerkgeschiedenis
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Engels
Woordenschat

Groep 1
Groep 2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen iedere week een kleuternieuwsbrief mee
naar huis waarop het thema van de Bijbelvertellingen, de Psalm of het lied staan
vermeld.

Groep 3
Iedere week een Psalm.

Groep 4
Iedere week een Psalm.

In de kleuternieuwsbrief kunt u ook lezen welke Basplaat er wordt behandeld. We
vinden het erg fijn als u deze plaat met uw zoon of dochter bekijkt.

De kinderen kunnen thuis op de
computer met Lijn 3 aan de slag. De
lesstof die we gehad hebben staat open
zodat
ze
dit
thuis
kunnen
herhalen/oefenen. Woordenschat is
daar een onderdeel van.

De leerlingen krijgen de woorden mee
naar huis om te leren. We adviseren om
dit ook te doen.

Spelling

Lezen

Op de nieuwsbrief van de leerlingen van groep 2 staat vanaf januari ook de letter die
wordt aangeleerd vermeld. Het is fijn als u hier aandacht aan besteed en bijvoorbeeld
op zoek gaat naar spullen die met deze letter beginnen.

Tot de herfstvakantie kunnen de
leerlingen
prentenboeken
lenen
(vrijdag).
Na de herfstvakantie start de uitleen van
leesboeken. De leerlingen kunnen deze
boeken drie keer per week ruilen.
De leerlingen krijgen als bijlage bij de
groepsnieuwsbrief een kopie van de
woordrijen die passen bij het thema in

De leerlingen krijgen het woordpakket
mee naar huis. We adviseren om hier
thuis mee te oefenen.
De leerlingen van groep 4 kunnen lenen
uit de schoolbibliotheek. Drie keer per
week is er gelegenheid om boeken te
ruilen.

de klas. Ons advies is om daar ongeveer
10 minuten per dag mee te oefenen.
Letters/lezen:

-

de letters die we leren staan
genoemd op het klankenbord
in de nieuwsbrief;
- de kinderen krijgen een kopie
mee van de woordrijen die we
op school oefenen;
- voor de herfstvakantie
organiseer ik een workshop
over het leren lezen en ze
krijgen informatie over onze
taal/leesmethode Lijn 3. Wat
doen we op school en wat kan
er thuis gedaan worden zijn
ook 2 belangrijke punten in de
workshop!
- 1 x per 4 weken krijgen de
kinderen een lettertas mee
naar huis: om letters/woorden
te oefenen – dit alles in stijl van
Lijn 3.
lettermemorie – map
met alle letters en platen –
wisbord/stift om letters en
woorden te oefenen.
De kinderen kunnen thuis op de
computer met Lijn 3 aan de slag. De
lesstof die we gehad hebben staat open
zodat
ze
dit
thuis
kunnen
herhalen/oefenen.

Rekenen

Vanaf januari gaan er rekentassen mee
naar huis. In de tas zit een doos vol met
sommen +/- tot en met 10 zodat ze dit
thuis kunnen automatiseren. Ze kunnen
het spelen als memorie – een som en
een getal die bij elkaar horen of vraag
en antwoord spel.
Of: twee stapels kaarten. je draait de
som om – wie weet als eerste het
antwoord - > die slaat op de bel.
Stukje automatiseren van sommen dus.
Daarnaast geven we oefenbladen mee
naar huis zodat ze het automatiseren
van sommen ook thuis oefenen. Vorig
jaar mee gestart en dat was succesvol.
elke week een rekenblad -> een a4 vol
sommen om te automatiseren e n aan
de achterkant een blad vol sommen om
gewoon te maken.
De kant met automatiseren wordt ook
gecontroleerd of ze het kennen!

De leerlingen wordt geadviseerd om
thuis te oefenen met automatiseren.
Sommen <10, <20 met en zonder
passering van het tiental, <100 en de
tafels. In de brief aan de ouders die
meegaat met het huiswerk wordt steeds
vermeld welke sommen/tafels er
geoefend kunnen worden.

Groep 7
Iedere week een Psalm of vraag en
antwoord uit de Catechismus.
Iedere week vragen en antwoorden uit
de methode Hoor het Woord en af en toe
een overhoring kerkgeschiedenis.

Groep 8
Iedere week een Psalm of vraag en
antwoord uit de Catechismus.
Iedere week vragen en antwoorden uit
de methode Hoor het Woord en af en toe
een overhoring kerkgeschiedenis.

Huiswerk bovenbouw
Psalm

Groep 5
Iedere week een Psalm.

Groep 6
Iedere week een Psalm.

Bijbelse
geschiedenis en
kerkgeschiedenis

Eens in de twee weken vragen en
antwoorden uit de methode Hoor het
Woord.

Eens in de twee weken vragen en
antwoorden uit de methode Hoor het
Woord.

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Week A: vragen en antw. les 1
Week B: vragen en antw. les 2
Week C: vragen en antw. les 3
Week D: vragen en antw. les 1 t/m 4
Per rapportperiode: 2 á 3 keer een toets.

Week A: vragen en antw. les 1
Week B: vragen en antw. les 2
Week C: vragen en antw. les 3
Week D: vragen en antw. les 1 t/m 4
Per rapportperiode: 2 á 3 keer een
Topografie toets en 2 toetsen.

Week A: vragen en antw. les 1
Week B: vragen en antw. les 2
Week C: vragen en antw. les 3
Week D: vragen en antw. les 1 t/m 4

Week A: vragen en antw. les 1
Week B: vragen en antw. les 2
Week C: vragen en antw. les 3
Week D: vragen en antw. les 1 t/m 4

Engels

Week A:
Week B: vragen en antw. les 1 en 2
Week C:
Week D: vragen en antw. les 1 t/m 4
Per rapportperiode: 2 á 3 keer een
Topografie toets en 2 toetsen.

Af en toe en toe een overhoring EHBO.

Woordenschat

Leerlingen die moeite hebben met
woordenschat krijgen de woorden mee
naar huis om extra te kunnen oefenen.

Leerlingen die moeite hebben met
woordenschat krijgen de woorden mee
naar huis om extra te kunnen oefenen.

Iedere week leren de leerlingen een
aantal woordjes. De woorden worden
zowel Nederlands-Engels als EngelsNederlands geleerd.
Leerlingen die moeite hebben met
woordenschat krijgen de woorden mee
naar huis om extra te kunnen oefenen.

Spelling

De leerlingen krijgen het woordpakket
mee naar huis. We adviseren om hier
thuis mee te oefenen.
X

De leerlingen krijgen het woordpakket
mee naar huis. We adviseren om hier
thuis mee te oefenen.

De leerlingen krijgen het woordpakket
mee naar huis. We adviseren om hier
thuis mee te oefenen.

Boekbespreking
Spreekbeurt
Werkstuk
Overig

Week A:
Week B:
Week C:
Week D: vragen en antw. les 1 t/m 4
Per rapportperiode: 2 á 3 keer een
Topografie toets en 2 toetsen.

Iedere week leren de leerlingen een
aantal woordjes. De woorden worden
zowel Nederlands-Engels als EngelsNederlands geleerd.
Iedere week een overhoring van 20
woorden. Tweede helft van het
cursusjaar komt daar het maken van een
les bij.
De leerlingen krijgen het woordpakket
mee naar huis. We adviseren om hier
thuis mee te oefenen.

Boekbespreking of spreekbeurt.

X
X
X
X
Soms geven we onze leerlingen ook wat huiswerk voor andere vakken mee naar huis. U kunt hierbij denken aan rekenen. In de groepen 4, 5 en 6 ligt bijvoorbeeld het accent
op het aan leren van de tafels. Voor sommige leerlingen is goed om daar thuis wat extra aandacht aan te besteden.

* In het cursusjaar 2015-2016 voeren we een nieuwe methode voor aardrijkskunde in. Het huiswerk kan daarom afwijken van genoemde structuur.

