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Beste ouders, 

 

We proberen voor elke leerling een haalbare hoeveelheid huiswerk aan te bieden: 

 - huiswerk mag niet te moeilijk / niet te gemakkelijk zijn voor de leerling 

 - huiswerk mag niet te veel tijd in beslag nemen 

We streven naar huiswerk dat van elk kind een gelijkwaardige inspanning vraagt. 

Het huiswerk proberen we te beperken en moet zinvol zijn. 

We verwachten dat elke leerling voldoende inspanning levert om zijn/haar huiswerk te maken.  

Indien iets moeilijk verloopt (te moeilijk, te gemakkelijk, te veel werk, te weinig werk), dan 

verwachten we dat de ouders dit doorgeven aan de leerkracht.  Dan wordt er gekeken waar de 

moeilijkheden liggen en waar we kunnen bijsturen.   

Alle huiswerk staat steeds duidelijk in de schoolagenda vermeld.  Zo kan je als ouder opvolgen 

welke taken je kind heeft.  Huiswerk wordt ook steeds verbeterd door de leerkracht. 

 

Waarom geven we huistaak? 

- In een huiswerk herhalen we leerstof die in de klas aan bod is gekomen.  Kinderen oefenen op 

 deze manier de leerstof nog eens extra in.  Ouders krijgen zo ook de kans om te zien 

 waarmee we in klas bezig zijn. 

- Kinderen kunnen als huiswerk ook de opdracht krijgen om een les te leren, om een bepaald stuk 

 leerstof te studeren voor een toets.   

- De kinderen leren een haalbare planning te maken en leren ook om een planning op te volgen.  

 

Wat verwachten we van de ouders? 

- Zorg dat je zoon of dochter op een rustige plaats het huiswerk kan maken. 

- In het eerste leerjaar is het belangrijk dat de ouders hun zoon of dochter dagelijks even 

 begeleiden bij het lezen.   

- In de hogere klassen is het de bedoeling dat de ouders controleren of hun zoon of dochter het 

 huiswerk maakt.    

 

VISIE 

HUISWERK 



VZW KATHOLIEKE BASISSCHOLEN REGIO POPERINGE 

VBS DE WAAIER WATOU 

- Als een kind het huiswerk niet zelfstandig kan maken, dan verwachten we dat de ouders dit 

 doorgeven aan de leerkracht.  

 

Wat verwachten we NIET van de ouders? 

- Het is niet de bedoeling dat je als ouder voortdurend moet helpen bij het huiswerk.  De kinderen 

 moeten hier zelfstandig aan de slag kunnen.   

- Als ouder moet je het huiswerk niet verbeteren, dit gebeurt door de leerkracht.  Zo ziet de 

 leerkracht waar er eventueel nog problemen zijn en waar de leerling nog extra uitleg moet 

 krijgen. 

 

Aangepast huiswerk 

In de klas werken we gedifferentieerd.  Dit wil zeggen dat we de opdrachten waar nodig aanpassen 

voor de leerlingen die het moeilijker / te gemakkelijk hebben met bepaalde leerstofonderdelen.  

Ook voor het huiswerk zorgen we waar nodig voor aangepaste taken.   

Sommige kinderen hebben in klas extra ondersteuning en extra hulp nodig van de leerkracht.  Deze 

kinderen zullen ook bij het huiswerk soms een extra duwtje in de rug nodig hebben van de ouders.  

Als een leerling in de klas moeilijkheden ondervindt met een bepaald leerstofonderdeel 

(bijvoorbeeld de tafels), dan kan gevraagd worden om dit ook thuis wat extra in te oefenen.   

Indien dit niet haalbaar is voor jou als ouder, geef dan zeker een seintje aan de leerkracht.  Dan 

kijken we samen waar en hoe we kunnen bijsturen.    

 

Aan de start van het schooljaar krijgt elke leerlingen een info-blad mee naar huis maar daarin de 

huiswerkafspraken voor de eigen klas.   

     
 
 
 
 
     
 
 


