Huiswerk in onze school.
Onze school vindt huiswerk belangrijk. We willen duidelijk aangeven wat we met het
huiswerk willen bereiken.
Onderstaande tekst is tot stand gekomen na bevraging van leerlingen, ouders en
leerkrachten.
definitie
Huiswerk zijn alle naschoolse opdrachten die vanuit de school worden opgedragen. Dit
betekent dat huiswerk meer is dan het opgeven van taken als reken- en taaloefeningen,
leesopdr acht en, memor iser en,
Het gamma is veel r uimer . De hier na opgesomde
activiteiten vormen zeker geen volledige lijst, maar een greep uit de talloze
mogelijkheden: een fragment uit een boek lezen, een tv-programma bekijken,
rekenoefeningen maken, schrijfpatronen inoefenen, een interview afnemen dat vooraf
werd voorbereid, een tekst illustreren, documentatie zoeken, iets in de natuur
obser ver en, leer inhouden memor iser en, een wer kst ukj e af maken,
Hoe groot de verscheidenheid aan activiteiten ook is, ze moeten altijd aan twee criteria
voldoen:
de leerling moet ze zelfstandig kunnen uitvoeren,
ze moeten nauw aansluiten bij het werk in de klas.
Dit wil zeggen dat de huiswerkactiviteiten de voorbereiding, de voortzetting of de
verdieping moeten zijn van het werk in de klas.

Waarom huiswerk ?
We beschouwen huiswerk als een belangrijke meerwaarde omdat het een brug is tussen
de school en het gezin. Huiswerk is een kans om ouders te betrekken bij het
schoolgebeuren.
Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij beetje zelfstandig te
werken. Op die manier bereiden we onze kinderen voor op het werken in het secundair
onderwijs.
Huiswerk leert de kinderen ervaren hoe hun motivatie groeit als ze zelf dingen
opzoeken naar een nieuw thema toe, leert hen plannen en leert hoe ze best een taak of
les aanpakken.
Hulp bij huiswerk ?
Wat wij van de ouders verwachten
Wij vinden het in de eerste plaats belangrijk dat u goede omstandigheden aan uw kind
aanbiedt : een r ust ige wer ksf eer , een goede wer kplaat s, licht , war mt e,

Vervolgens vinden we het belangrijk dat u interesse toont voor het huiswerk van uw
kind. Dit kan u op verschillende manieren doen:
Als het nodig is, kan u uw kind aanmoedigen om met het huiswerk te beginnen.
Controleer of het huiswerk al dan niet gemaakt is.
Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest.
Het opvragen van de les na het leren kan het kind vertrouwen geven.
Wat wij niet van de ouders verwachten
Wij verwachten niet dat u volop uitleg geeft indien uw kind iets niet begrijpt. Moedig
uw kind aan om met vragen naar de leerkracht te komen.
Wij verwachten niet dat u het huiswerk verbetert. Moedig uw kinderen wel aan om hun
best te doen voor het huiswerk, stimuleer hen om erbij na te denken en zorg ervoor dat
ze er de nodige tijd voor maken.
Wij verwachten niet dat u nog extra oefeningen opgeeft aan uw kind, wanneer uw kind
het moeilijk heeft met de leerinhoud.
Het kind heeft ook nog veel behoefte aan spel, aan vrije tijd. Dat is ook heel belangrijk
en na een dag van goed werken gunnen we dit graag aan ieder kind.
Specifieke verwachtingen per leerjaar.
In het eerste en het tweede leerjaar is het nog aangewezen om toezicht te houden bij
het maken van taakjes en hardop lezen. De schoolagenda is vooral een handig
instrument voor de ouders.
De leerlingen van het tweede leerjaar leren in de loop van het jaar de agenda zelf zinvol
te gebruiken.
In het derde leerjaar wordt zelfstandig werk aangebracht en benadrukt. In de loop van
het jaar zal de leerkracht het werk gebundeld opgeven. Het kind leert samen met de
leerkracht zijn werk plannen.
Het kind rekent nog graag op papa en mama. Controleer regelmatig of je kind in de loop
van de week klaar geraakt met de opgegeven taken. Doe een controle na het beëindigen
van het huiswerk en vraag de les eens op.
In het vierde leerjaar ligt de nadruk eveneens op zelfstandig werk en leren plannen.
Daarom wordt het werk gebundeld opgegeven.
Ouders controleren de planning van hun kind en controleren of het huiswerk gemaakt is
en letten op de orde.
In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig kunnen werken. Geef hen
de autonomie die ze aankunnen. Laat ze zelf beslissen wanneer ze een taak afwerken.

Zelf een werkplanning opstellen behoort tot het leerproces.
In het zesde leerjaar geven we de kinderen nog meer autonomie. Maak hen en niet
meer zozeer uzelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk.
Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en het aanmoedigen als het nodig is.
Opmerking
Hoewel vanaf het derde leerjaar het huiswerk iedere donderdag gebundeld wordt
opgegeven, kan het nog gebeuren dat de leerkracht in de loop van de week het huiswerk
aanvult met enkele lessen (bijvoorbeeld WO of Frans)
Wanneer en hoe lang ?
De duur van het huiswerk verschilt uiteraard van kind tot kind. We streven naar een
geleidelijke opbouw van de tijdsduur per leerjaar. Een goede planning zorgt voor een
gelijke spreiding.
De leerlingen van het 1ste leerjaar werken ongeveer een kwartier per dag, in het 2de een
twintigtal minuten, in het derde loopt het op tot een halfuur en in het 4de tot 45
minuten. In het 5de en het 6de wordt respectievelijk 60 en 80 minuten per dag aan het
huiswerk besteed. Indien uw kind een goede planning maakt en zich daaraan houdt,
zal het per dag maximaal (!!!!) de voorgestelde tijd aan het huiswerk mogen
besteden. Tijdens toetsperiodes kan de tijdsduur overschreden worden.
Enkele afspraken.
Kan je kind het werk niet zelfstandig of werkt het veel langer dan de voorziene tijd,
meld dit dan via de agenda aan de klasleerkracht.
Als het huiswerk zonder geldige reden niet in orde is, moet het tegen de volgende dag
gemaakt worden. Dit wordt steeds vermeld in de schoolagenda en ondertekend door de
ouders. Bij geregelde problemen neemt de leerkracht contact op met de ouders. In
het 5de en 6de leerjaar volgt er resp. na de vijfde en de derde aantekening een
strafwerk.
Tijdens vakantieperiodes wordt in principe geen huiswerk opgegeven.
We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind, daarom kan de hoeveelheid
huiswerk aangepast worden aan de mogelijkheden en de noden van het kind.

