Huiswerkbeleid
Doel van ons huiswerk
1. Zelfstandig leren werken, leren plannen.
Via huiswerk leren onze kinderen om zelfstandig te werken. Stapje voor stapje
worden ze vaardiger om een taak alleen aan te kunnen.
2. Brug vormen tussen school en thuis
Via het huiswerk nemen de kinderen een stukje school mee naar huis.
Op die manier zien de ouders waar de kinderen op school mee bezig zijn.
3. Inoefenen van de leerstof – automatiseren
Huiswerk is een extra inoefening van de verworven leerstof.
Ook kunnen we taken aanbieden die thuis afgewerkt moeten worden.
(enkel derde graad)
Afspraken:
Eerste graad (1ste en 2de leerjaar) :
•
•
•
•

Het huiswerk wordt op maandag meegeven en dient op de volgende maandag
ingediend te worden.
Maximum 3 taken per week.
Minstens 4 keer per week 10 minuten lezen (voor het eerste leerjaar)
We besteden maximum 15 min per keer aan ons huiswerk. Dit 3 dagen per week.
(45 minuten per week huiswerk, zelf in te plannen van maandag tot maandag)

Tweede graad (3ste en 4de leerjaar) :
•
•
•

Het huiswerk wordt op maandag meegeven en dient op de volgende maandag
ingediend te worden.
Maximum 4 taken per week.
Indien er voor een toets dient geleerd te worden, valt een taak weg.

•

We besteden maximum 30 min per keer aan ons huiswerk. Dit 4 dagen per week.
(120 minuten per week huiswerk, zelf in te plannen van maandag tot maandag)

Derde graad (5de en 6de leerjaar) :
•
•
•
•
•

Het huiswerk wordt op verschillende momenten per week meegegeven.
Maximum 5 taken per week.
5 keer per week 10 minuten Frans en 10 minuten wiskunde oefenen.
Indien er voor een toets dient geleerd te worden, valt een taak weg.
We besteden maximum 45 min per keer aan ons huiswerk. Dit 5 dagen per week.
(225 minuten per week huiswerk, zelf in te plannen)

De agenda
De agenda is een belangrijk communicatiemiddel.
We verwachten dat de ouders elke schooldag de agenda van het kind bekijken.
Kleurcodes agenda ( vanaf het tweede leerjaar)
- We schrijven op de dag dat de toets wordt afgenomen in het rood.
- De ‘aankondiging’ van de toets schrijven we in het groen.
- De andere taken of opmerkingen worden in het blauw geschreven.

Belangrijke opmerkingen :
-

Huiswerk heeft slechts zin als dit zinvol is. Zoals jullie zien bakenen we de tijd per
graad af. Uit studie blijkt dat te veel/lang met het huiswerk bezig zijn,
contraproductief werkt.
Indien jullie de tijd die we aangeven overschrijden, stop dan met de taak.
Noteer dit bij de taak zodat de leerkracht ziet dat het moeilijk liep.

-

De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel. Kijk hier dan ook dagelijks in.
Indien iets niet goed loopt, aarzel niet om iets in de agenda te noteren.

-

Huiswerk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als school doen we het nodige
om dit goed te laten verlopen.
Dit verwachten we ook van de ouders.

-

Op onze website vinden jullie tips en achtergrondinfo over huiswerk.

