PROTOCOL HUISWERK
Visie
Als school vinden wij dat huiswerk, zeker in de bovenbouw, bij het onderwijsleerproces hoort. Wel
vinden wij het van groot belang dat leerlingen voldoende ontspanningstijd hebben.
In onze school hebben we de vele aspecten van goed huiswerkbeleid besproken en hebben we
afspraken over het geven van huiswerk gemaakt.

Doelstellingen
Welke doelstellingen van huiswerk vinden wij belangrijk?






Zelfstandig thuis kunnen werken
Zelf plannen van taken en verantwoordelijkheid dragen voor taken
Betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk dat
thuis gemaakt wordt kunnen ouders beter zicht krijgen op wat er op school gebeurt en op de
taakaanpak van hun kind.
Motiveren dat leren niet ophoudt bij de poort van het schoolplein.
Gewoontevorming in groep 8 als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Huiswerktaken in groep 3
In groep 3 bestaan de (niet verplichte) taken uit:
 Tekst van de week.
 Woordrijen.

Huiswerktaken in de groepen 4 en 5
Deze taken bestaan uit onder andere.:







Spellingcategorieën, wekelijks.
Iedere maand een tafel oefenen (groep 4 vanaf de herfstvakantie).
Toetsen geschiedenis en aardrijkskunde leren (groep 5).
De toetsdatum wordt vermeld op het oefenblad en op het whiteboard in de klas. De
kinderen krijgen het een week van te voren mee naar huis.
Het voorbereiden van een spreekbeurt/boekbespreking (groep 5).
Incidenteel werk dat niet af is of moet worden ingeoefend of meer uitdaging biedt (in
overleg met ouders).

Huiswerktaken in de groepen 6, 7 en 8
In de bovenbouw bestaan de taken uit onder andere:



Spellingcategorieën, wekelijks.
Het voorbereiden van een spreekbeurt/boekbespreking,.
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Topografie leren.
De toetsdatum wordt vermeld op het oefenblad en op het whiteboard in de klas. De
kinderen krijgen het een week van te voren mee naar huis.
 Toetsen geschiedenis en aardrijkskunde.
De toetsdatum wordt vermeld op het oefenblad. De kinderen krijgen het een week van te
voren mee naar huis.
 Incidenteel werk dat niet af is, moet worden ingeoefend of meer uitdaging biedt (in overleg
met ouders).
 Groep 8 krijgt vanaf februari standaard huiswerk mee ter voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.

Voorbereiding spreekbeurt/boekbespreking
Het document waarin een handreiking staat hoe een spreekbeurt of boekbespreking kan worden
voorbereid, ontvangen alle ouders van de groepen 5 t/m 8 aan het begin van het jaar van de
leerkracht.
Daarnaast wordt deze voorbereiding op de website geplaatst.

Wat verwachten wij van ouders?
Hierboven heeft u kunnen lezen wat u van ons als school mag verwachten rondom huiswerk. In dit
laatste stukje geven wij een aantal tips en aandachtspunten om u als partner te betrekken bij het
slagen van het huiswerk van uw kind. Het zou fijn zijn wanneer u:









Interesse toont in het huiswerk
Aanmoedigt
Zorgt voor een rustig plekje om het huiswerk te maken.
Samen met uw kind bespreekt welk moment van de dag handig is om het huiswerk te
maken/leren.
Signaleert als uw kind moeite heeft om een taak uit te voeren en dit bespreekt met de
leerkracht.
Helpt door bijvoorbeeld uw kind voor een toets te overhoren of door een presentatie thuis
te laten oefenen. Het is fijn als u uw kind daarbij complimenteert en soms een enkele tip
geeft. De school verwacht niet van ouders dat ze zelf ‘les’ geven. Tegenstrijdigheden tussen
wat de leerkracht en de ouders zeggen kan het kind in problemen brengen. Geef je kind ook
geen extra huiswerktaken.
Uw kind er aan helpt herinneren dat het zijn of haar huiswerk op tijd weer mee naar school
neemt
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