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Huiswerkbeleid      
  
Versie december 2020 
 
 
Op onze school wordt in groep 3 tot 8 huiswerk gegeven.   

Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school wordt meegegeven en waarvan 
verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt en/of geleerd wordt.  
 
Doel van huiswerk: 

 Bevordert de zelfstandigheid, leren plannen en organiseren 

 Breidt de leertijd uit, waardoor leerprestaties verbeteren 

 Herhaling van de leerstof zorgt ervoor dat kinderen de stof beter kunnen vasthouden 

 Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs 

 Betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren 

 Ouders krijgen beter zicht op wat er op school gebeurt 

 Herhalen van de leerstof van school thuis voor kinderen die extra ondersteuning, 
herhaling van de stof nodig hebben. Dit gebeurt in overleg met ouders 

 
Hoe wordt huiswerk gecommuniceerd naar de ouders en kinderen? 

 Huiswerk wordt opgegeven en doorgesproken op school. 

 De leerkracht mailt/appt via parro de ouders wat het huiswerk is en wanneer het 
overhoord gaat worden/af moet zijn. 

 De kinderen noteren zelf de datum van overhoren/ afhebben op het blad of in hun 
agenda. 

 In groep 8 hebben de kinderen een agenda nodig. Deze moet elke dag mee naar 
school.  

 
Verwachting van school naar ouders toe: 

 Kinderen helpen plannen van het huiswerk. Dagelijks 5 minuten oefenen is effectief.  

 Kinderen overhoren/ helpen bij het huiswerk.  

 Voor tips zie: http://www.malthastudiecoaching.nl/blog-onderwijs/2014/10/07/vijf-
huiswerkbegeleiding-tips-voor-ouders/  
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Huiswerk leerlijn (dit is de minimumlijn, meer huiswerk kan worden opgegeven) 
 

Groep 3  Ondersteuning bij het leesproces door de woorden van de methode samen te lezen 

 Leesboekjes horend bij de methode samen lezen, dit alleen op advies van de leerkracht 

 Samen genieten van het lezen van boeken, tijdschriften etc.  

Groep 4  De rekentafel van 1, 2, 3, 4, 5, en 10 leren 

 Klokkijken, analoog, hele uren, halve uren, kwartieren (maakhuiswerk) 

 Incidenteel oefenen met spellingwoorden behorend bij de methode  

 Veel (voor)lezen  

 Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar. 
 

Groep 5  Topografie (provincies en hoofdsteden) 

 Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar. 

 De rekentafels 1,2,3,4,5, en 10 herhalen + aanleren 6, 7, 8, 9 

 Klokkijken, de digitale tijd (maakhuiswerk) 

 Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode oefenen  

 De kinderen bereiden een spreekbeurt of werkstuk voor  

 Engelse woorden leren vanuit het Engels naar Nederlands, 12 keer per jaar jaar (zolang we 
nog geen nieuwe methode hebben aangeschaft) 

Groep 6  Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode 

 Tafels oefenen  

 Engelse woorden leren vanuit het Engels naar het Nederlands, 12 keer per jaar (zolang we 
nog geen nieuwe methode hebben aangeschaft) 

 Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar. 

 Levend water: lied van de bijbelboeken (https://www.youtube.com/watch?v=U3xUsTAqCXI)  

 Topografie (aansluitend bij de lessen van 4x wijzer) 

 Aardrijkskunde en geschiedenis: vanuit 4x wijzer de 5 kennisdoelen toetsen. Dit is in 
ontwikkeling, want we zitten in de opstartfase van 4x wijzer) 

 1 spreekbeurt voorbereiden (evt. met PowerPoint) en houden 

Groep 7  Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode  

 Tafels oefenen  

 Topografie (aansluitend bij de lessen van 4x wijzer) 

 Levend water:  1x per maand een bijbeltekst + herhalen bijbelboeken 
(https://www.youtube.com/watch?v=U3xUsTAqCXI) 

 Aardrijkskunde en geschiedenis: vanuit 4x wijzer de 5 kennisdoelen toetsen. Dit is in 
ontwikkeling, want we zitten in de opstartfase van 4x wijzer) 

 Engelse woorden 12 keer per jaar, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands jaar (zolang we 
nog geen nieuwe methode hebben aangeschaft) 

 1 spreekbeurt voorbereiden en houden waarbij gebruik gemaakt wordt van PowerPoint 

 1 boekbespreking per jaar  

https://www.youtube.com/watch?v=U3xUsTAqCXI
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 Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar. 

 Werkwoordspelling: maakhuiswerk 

Groep 8  Levend water: geloofsbelijdenis (in liedvorm)+ 1x per maand een bijbeltekst 

 Topografie (aansluitend bij de lessen van 4x wijzer) 

 Aardrijkskunde en geschiedenis: vanuit 4x wijzer de 5 kennisdoelen toetsen. Dit is in 
ontwikkeling, want we zitten in de opstartfase van 4x wijzer) 

 Engelse woorden 12 keer per jaar, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands jaar (zolang we 
nog geen nieuwe methode hebben aangeschaft) 

 1 spreekbeurt voorbereiden en houden waarbij gebruik gemaakt wordt van PowerPoint 

 1 werkstuk maken over een nader te bepalen onderwerp 

 Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode oefenen  

 Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar 

 Musicaltekst  

 Cito voorbereiding (maakhuiswerk) 

 Werkwoordspelling: maakhuiswerk 

 
Aandachtspunten bij het huiswerk: 
 
Thuis: 
Leren plannen van het huiswerk maken en leren 
Tip: Een vast moment afspreken met je kind om het huiswerk te gaan maken/leren 
 
School: 
Huiswerk minimaal één week van te voren meegeven 
Leren plannen van het huiswerk maken en leren 
Gemaakt huiswerk wordt besproken, het beoordelen is soms product en soms proces gericht. 
 
Waar letten we op met betrekking tot huiswerk: 

 Kinderen gebruiken hoofdletters op de juiste manier.  

 We letten op de spelling en beoordelen dit ook, we maken een uitzondering voor kinderen 
met dyslexie.  

 We letten erop dat de kinderen op tijd beginnen met leren. 
 
 

 

 

 


