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Afspraken huiswerk
Doelstellingen:
1. Kinderen leren hoe ze hun werk kunnen plannen.
2. Kinderen worden voorbereid op het huiswerk in het voortgezet onderwijs.
3. Vergroting van de zelfstandigheid van de leerlingen.
4. Inhalen van individuele achterstanden. (extra zorg)
Vijf soorten huiswerk:
1. Structureel huiswerk (Voor alle kinderen)
Bij de groepen 7/8 wordt structureel huiswerk gegeven voor WWSP, BL en RK. Dit
huiswerk is voor alle kinderen. Op deze manier proberen we de kinderen te leren hoe zij
om kunnen gaan met huiswerk.
2. Huiswerk op vrijwillige basis (Voor alle kinderen)
In de groepen 5-8 krijgen de kinderen huiswerk mee op vrijwillige basis. Kinderen
kunnen deze stof gebruiken als oefen stof. Het huiswerk wordt wel meegegeven, maar de
kinderen zijn niet verplicht om dit te maken.
Dit geldt voor:
- Huiswerk voor SP.
- Woorden van Taal.
3. Huiswerk ter voorbereiding op leertoetsen
In groep 5-8 krijgen de kinderen voor een aantal vakgebieden huiswerk mee om te leren
voor toetsen. Hieronder valt topo, huiswerk voor zaakvakken en Engels.
4. Huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs
In groep 7/8 geven we daarnaast persoonlijk huiswerk, ter voorbereiding op het
voortgezet onderwijs. Afspraken hierover worden gemaakt tijdens de POP gesprekken.
Bijv. Huiswerk Engels. Ze kunnen dan leren hoe ze woorden moeten oefenen.
5. Huiswerk voor leerlingen met zorg
Kinderen, die wat extra ondersteuning nodig hebben kunnen hiervoor huiswerk krijgen.
Dit kan voor maximaal 2 vakgebieden en gaat in overleg met de ouders.
In de groepen 7/8 worden over deze vorm van huiswerk afspraken gemaakt in de POP
gesprekken.
Afspraken:
1. Noteren/bijhouden
De leertoetsen staan altijd op het bord.
De kinderen van groep 7/8 werken met een agenda. De kinderen van groep 7 krijgen les
in hoe zij hun huiswerk kunnen plannen. De kinderen van groep 8 plannen hun huiswerk
zelf in hun agenda.
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2. Verdeling per week
- Het huiswerk wordt evenredig over de weken verdeeld.
Dat wil zeggen:
- Max. 3 werkbladen in groep 7
- Max. 3 werkbladen in groep 8
- Daarnaast krijgen de kinderen nog huiswerk voor topografie/engels/zaakvakken.
(maximaal 1 toets per week). Het huiswerk wordt minimaal 1 week van te voren
meegegeven.
- In de vakantie geven we geen structureel maak-huiswerk mee.
Voor leervakken wordt eventueel wel huiswerk meegegeven, maar de toets hiervoor is
nooit op maandag. Kinderen kunnen dus ook buiten de vakantie hun leerwerk leren.
Huiswerk tav de handelingsplannen voor in de vakantie, wordt met de ouders overlegd.
Afmaken werk:
De kinderen maken hun werk op school. Alleen in overleg met de ouders wordt er
eventueel werk meegegeven naar huis om thuis af te maken of wordt er werk afgemaakt
na schooltijd.
Doorgaande lijn
De doorgaande lijn in het huiswerk is als volgt:
Groep 1/2
Alleen tips
over
spelletjes/
Spelenderwijs
leren en
lezen.

Groep 3/4
Alleen
huiswerk
zorgleerlingen:
* Groep 3:
Veilig en vlot
boekjes
Ouders zijn
vrij in het
gebruik.
* Zorg
leerlingen
Max. 2
vakgebieden

Groep 5
Vrijwillig
huiswerk:
*SP/Taal

Groep 6
Vrijwillig
huiswerk:
*SP/Taal

Leertoetsen:
* Topo/
Zaakvakken.

Leertoetsen:
* Topo/
Zaakvakken.

Huiswerk
Zorgleerlingen:
* Max. 2
vakgebieden

Huiswerk
Zorgleerlingen:
* Max. 2
vakgebieden

Groep 7
Structureel
huiswerk:
*Huiswerk:
max. 3
bladen per
week (zie
hieronder)
Vrijwillig
huiswerk:
*SP/Taal
Leertoetsen:
* Zaakvakken
* Engels
* Topo
Daarnaast
huiswerk
naar keuze
ten aanzien
van POP
gesprek.
Groep 7:
* Begeleid
werken met
agenda
Groep 8:
*
Zelfstandig
werken met
agenda

Groep 8
Structureel
huiswerk:
*Huiswerk:
max. 3
bladen per
week
Vrijwillig
huiswerk:
*SP/Taal
Leertoetsen:
* Zaakvakken
* Engels
* Topo
Daarnaast
huiswerk
naar keuze
ten aanzien
van POP
gesprek.
Groep 7:
* Begeleid
werken met
agenda
Groep 8:
*
Zelfstandig
werken met
agenda
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Groep
1)
2)
3)

7:
Goed begrepen – alleen deel B
JM online met Rekenopdrachten / Redactiesommen / Werkwoordspelling
Topo of Engels.

Vrijwillig:
SP/Taal
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