Huistaakbeleid

1. Onze visie op huistaken
Als team vinden we het belangrijk dat huiswerk in de eerste plaats zinvol
is en kadert binnen de visie van de school.
Waarom geven we huiswerk?
- Huiswerk is een extra herhaling van de geziene leerstof en
moedigt leerlingen aan om dit individueel in te oefenen.
- Huiswerk kan gebruikt worden als voorbereiding op de volgende
activiteiten.
- Huiswerk stimuleert de leerlingen in het zelfstandig denken ,
plannen van , uitvoeren van , controleren van en reflecteren op
taken.
- Ouders krijgen meer zicht op wat geleerd wordt op school en
kunnen eventuele problemen mee detecteren.
- Huiswerk hoeft niet voor ieder kind gelijk te zijn.

2. Frequentie en timing
De tijdsinverstering in het huiswerk wordt aangepast aan de leeftijd en
de competenties van de leerlingen.
Er is een graduele opbouw in aanbod en timing.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

L1 20 min

20 min

20 min

20 min

L2 20 min

20 min

20 min

20 min

L3 30 min

30 min

30 min

30 min

L4 30 min

30 min

30 min

30 min

L5 45 min

45 min

45 min

45 min

L6 45 min

45 min

45 min

45 min

Dit zou een gemiddelde leerling maximaal nodig hebben om klaar te zijn
met de leerstof.
We weten dat er grote individuele verschillen zijn tussen de leerlingen
voor wat betreft werktempo , werkkwaliteit , moeilijkheidsgraad van de
taak , geheugen,... Daarom is een goed contact en overleg met ouders en
team een aanrader!

3. Welk huiswerk krijgen de kinderen?
L1

In het begin van het schooljaar vooral woorden en letters lezen.
Later gecombineerd met schrijf- of rekentaak.

L2

Dagelijks lezen in een boekje.
Afwisselende schrijf- of rekentaak.

L3

Afwisselend huistaak wiskunde-taal-spelling
Lezen
Soms les leren ( vb. wero , taal , …)

L4

Afwisselend huistaak wiskunde-taal-spelling
Lezen
Lessen leren ( vb. wero , taal , …)

L5

Wiskunde-taal-spelling
Frans lezen en woorden leren.
Lessen leren ( vb. wero , taal , …)

L6

Wiskunde-taal-spelling
Frans lezen en woorden leren.
Lessen leren ( vb. wero , taal , …)

Kinderen uit dezelfde klas , kunnen verschillend huiswerk krijgen. We
streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een
huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind. Zo proberen we iedereen
gemotiveerd te houden.
Van het 1ste tot het 4de leerjaar wordt het huiswerk dagelijks in de agenda
genoteerd.
Vanaf het 5de leerjaar wordt bij het begin van de week de weekplanning
meegedeeld.

4. Wat we van de kinderen verwachten
● De huistaken worden verzorgd , volledig en tijdig ingeleverd.
● Hoe ouder de kinderen , hoe meer verantwoordelijkheid ze
hebben in het maken en het plannen van huiswerk.

5. Wat we van de ouders verwachten
● De agenda ondertekenen
● Creëren van rustige omstandigheden waarin de kinderen het
huiswerk kunnen maken.
● Nagaan of alle taken gemaakt zijn en de lessen geleerd. Doe uw
kind geen extra oefeningen maken.
● Voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar : samen luidop
lezen.
● Communiceren met de leerkracht indien er moeilijkheden zijn bij
het maken van het huiswerk.
● Stel je positief op t.o.v. je kind , stel zijn/haar inspanningen op
prijs.

6. Wat we van de leerkracht verwachten
● De agenda wordt nagekeken en ondertekend.
● Taken en lessen worden nagekeken en gecontroleerd.
● Het niet of onvolledig in orde zijn met taken of lessen wordt
gemeld via agenda.

7. Wat als het huiswerk niet gemaakt is?
Indien het huiswerk niet werd gemaakt ( zonder geldige reden)
moet het kind deze taak achteraf maken. We noteren dit in de
schoolagenda.

8. Huiswerkklas
Er is huiswerkklas op maandag , dinsdag en donderdag van 16u15 tot
16u45 voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar.
De zorgleerkracht houdt toezicht en helpt waar nodig.
Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig werken.
Vanaf 16u45 gaan de leerlingen naar de opvang. leerlingen van de derde
graad mogen nog verder werken aan hun huistaak of lessen leren in de
refter.
Wie naar de huiswerkklas komt , blijft in de huiswerkklas tot 16u45 zodat
de leerlingen niet gestoord worden.

OPMERKING :
Bij speciale gelegenheden ( vb. Carnaval , schoolfeest ,
sportdag,...) wordt GEEN huiswerk meegegeven. Er worden
de dag zelf en de dag erna GEEN toetsen voorzien.

