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HUISWERKPLAN 

Waarom wordt er huiswerk gegeven? 

- Het verwerken en inoefenen van gegeven leerinhouden. 

- Huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding en werkdiscipline te leren 

- Leren, zelfstandig te werken door zelf doelen te stellen, te plannen, een geschikte 

strategie te kiezen, zelf proberen op te lossen, zichzelf te motiveren 

(=doorzettingsvermogen) en zich blijven te concentreren 

- Middel om ouders te laten zien waarmee de kinderen bezig zijn 

- Voorbereiding secundair onderwijs (derde graad) 

 

Verwachtingen naar leerlingen en ouders 

 

- Goede omstandigheden waarin het huiswerk kan gemaakt worden 

- Een positieve ingesteldheid ten aanzien van huiswerk 

- Uw kind aansporen om eraan te beginnen, om netjes en verzorgd te werken 

- Elke dag de agenda van uw kind te overlopen en te handtekenen in het eerste en 

tweede leerjaar. Vanaf het derde leerjaar is wekelijks handtekenen voldoende. 

- Elke dag samen met uw kind de opdrachten overlopen 

- Zich houden aan de taken zoals opgegeven door de leerkracht 

- Al eens meeluisteren als uw kind hardop leest, al eens een les overhoren 

- Controleren of het huiswerk gemaakt is (in de 3de graad moet dit meer tot de 

verantwoordelijkheid van de leerling behoren, de leerling draagt zelf de consequenties 

ervan) 

- Een stukje verantwoordelijkheid bij uw kind laten (hier vooral qua werkhouding, niet 

om het inhoudelijke) 

- Materiaal helpen zoeken 

- Heeft u vragen of opmerkingen bij het huiswerk mag u dit altijd laten weten aan de 

klasjuf 

 

Wat verwachten we niet?! 

 

- Dat de ouders het werk van hun kinderen maken/verbeteren (huiswerk maken blijft 

een zorg van uw kind, het geeft de leerkracht ook inzicht over wat uw kind begrijpt, 

niet begrijpt, kan of niet kan) 
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Wanneer huiswerk? (wijzigingen zijn steeds mogelijk) 

 

1ste leerjaar 

Dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen een huistaak van taal of wiskunde of schrijven. 

Het is de bedoeling dat de kinderen gedurende het aanvankelijk leren lezen elke dag de 

letters oefenen. Met deze letters kunnen ze ook nieuwe klankzuivere woorden vormen. Na 

verloop van tijd vervangen we dit door het lezen van leeslesjes. We maken hierover 

afspraken op de klassikale infoavond en blijven tips geven via de weekbrief.  

 

Duur van een taak: ± 15 min 

 

 

2de leerjaar 

Op de klassikale ouderavond bij het begin van het schooljaar wordt door de juf toegelicht 

wat het huiswerk zal inhouden. Dit verloopt elke week volgens een vast patroon.  

- Op maandag krijgen de leerlingen een rekentaak mee. 

- Op dinsdag wordt de leesles van die week thuis ingeoefend, met soms ook het 

vervolg op de basistekst. De leerlingen kiezen ook boeken uit de bibliotheekbox om 

thuis extra te lezen.  

- Op donderdag krijgen de leerlingen een blaadje mee om de nieuwe hoofdletter en 

het woordpakket in te oefenen, dit laatste als extra voorbereiding op het dictee van 

vrijdag.  

In de loop van de maand december starten de leerlingen met het dagelijks kort inoefenen 

van de maal– en deeltafels met zelfgemaakte tafelkaartjes, dit als voorbereiding op 

tafelkampioen.  

Daarnaast worden de leerlingen ook gestimuleerd regelmatig te oefenen op Bingel, de juf 

zet regelmatig taakjes klaar.  

Voor W.O. wordt er sporadisch een klein taakje meegegeven. (prenten verzamelen, het 

beroep van mijn ouders, ….) Wanneer het W.O. – thema bijna afgewerkt is, worden de 

leerlingen aangemoedigd om online de oefentoets van Mundo op te lossen.  

Over Bingel en Mundo wordt er tijdens de eerste schoolweken ook een infobrief 

meegegeven. Via de weekbrieven worden de leerlingen hier regelmatig aan herinnerd.  

Duur van een taak: ± 15 min  
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3de leerjaar 

 

Maandag worden alle taken en toetsen meegegeven en meegedeeld.  

Tegen woensdag schrijven we het woordpakket over. 

Tegen donderdag maken we een herhalingstaak voor spelling (een moetje of een magje). 

Soms krijgen we een rekentaak of een werkje op Bingel.  

We wisselen af met een taak of les voor W.O. 

Op vrijdag plannen we het dictee. 

Meer uitleg en concrete afspraken worden gemaakt op de klassikale ouderavond. 

Het weekverloop en concrete tips vind je terug in de weekbrief. 

 

Duur van een taak: ± 20 min 

 

 

4de leerjaar 

 

Maandag, dinsdag en donderdag een huistaak 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kan een les 

 

 Weekplanning  

Het agenda wordt 1x per week geschreven voor de hele week. 

De leerkracht schrijft de taken en lessen aan het bord, de leerlingen vullen in op 

vrijdag voor de volgende week. Zo leren de leerlingen zelf hun taken plannen. 

 Schriftelijke voorbereiding bij elke les (kan ook een nota van ouders zijn. Vb: 

“mondeling geoefend”) 

 

De afspraken worden gemaakt op de klassikale ouderavond 

Het weekverloop en concrete tips vind je terug in de weekbrief en onthoudmapje. 

 

Duur van een taak: ± 20 min 

 

3e GRAAD 

Dagelijks worden taken en lessen opgegeven via het agenda van de leerlingen. 

Het agenda wordt genoteerd op het bord en de lln. vullen dit zelf in. 

Thuis wordt er volgens afgesproken regels verder gewerkt en gepland met het agenda. 

Deze afspraken zijn in het agenda terug te vinden. 

 

Welke opdrachten worden er van de leerlingen verwacht? 
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- Dagelijks Frans inoefenen (herhalen van dialogen, leeslessen, woordenschat, 
grammatica en oefeningen die reeds in de klas gemaakt werden) zowel mondeling als 
schriftelijk. 
Op het einde van een module volgt een schriftelijke en mondelinge toets die via het 

agenda 2 à 3 dagen vooraf aangekondigd wordt. 

- Maandag, dinsdag en donderdag meestal een taak tegen de volgende dag 
- Er kan altijd een extra taak meegegeven worden van dingen die niet klaar geraakten 

in de klas. 
- Taken(grotere taken) kunnen ook meerdere dagen vooraf aangekondigd worden via 

het agenda. 
- Toetsen worden ca een week vooraf aangekondigd (leerstof herhalen gebeurt dan 

a.d.h.v. een toetsenwijzer, als voorbereiding van W.O. kunnen oefentoetsen worden 
gemaakt) 

- Een les kan ook na te lezen zijn of moet  ingestudeerd  worden tegen de volgende 
dag met als doel de leerstof op te frissen of om een nieuwe les beter te kunnen 
aanvatten in de klas. 

- Heel regelmatig worden Bingeltaken klaargezet. (L5 inoefenen woordpakket) 
- Wekelijks dictee  

 

Duur van een taak: L5 ± 30 min – L6 ± 1 uur 

 

 

 

 

Wij bieden uw kind de mogelijkheid stapsgewijs vertrouwd te raken met het leren 

plannen van taken en lessen in functie van het vinden van een persoonlijk 

aangepaste balans tussen schoolse- en buitenschoolse activiteiten.  

 


