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Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen leerlingen sporadisch te maken met huiswerk. In groep 5 bestaat het huiswerk 
aanvankelijk nog uit losse opdrachten (bijvoorbeeld 
zoekopdrachten).  
Vanaf groep 6 komt er al wat meer structuur in. 
In groep 6, 7 en 8 wordt naast het leren van toetsen ook schriftelijk werk meegegeven.  
In de praktijk betekent dit:  

 Groep 6:  1 keer per week huiswerk: hoofdzakelijk leren van toetsen;  

 Groep 7:      2 keer per week huiswerk: 1x huiswerk taal en 1 x keer huiswerk    
   rekenen. Ook gaan er regelmatig toetsen mee naar huis.  
   Dan zal 1 x huiswerk rekenen of taal vervallen. 

 Groep 8 : 2 keer per week huiswerk: 1x huiswerk taal en 1 x keer huiswerk    
   rekenen. Ook gaan er regelmatig toetsen mee naar huis.  
 

Het doel van huiswerk is op de eerste plaats de kinderen te laten wennen aan het maken van huiswerk. Deze 
gewenning houdt in dat de leerlingen leren om de opdrachten goed te noteren.  
Het streven is in elke groep een vaste dag(en) voor het huiswerk af te spreken. Zo kunnen de kinderen hun 
huiswerk beter plannen en inschatten hoeveel tijd ze ervoor nodig hebben. Het huiswerk bestaat naast het 
leren van de toetsen en het maken van schriftelijk werk ook nog uit het voorbereiden van een speekbeurt en / 
of dagopening. 
In het begin zal de steun van de ouders nog hard nodig zijn (kind eraan herinneren, stimuleren, overhoren enz. 
). De kinderen zullen op school ook begeleid worden bij het leren van een toets en het maken van hun 
huiswerk. Langzamerhand  zal uw kind steeds zelfstandiger worden en helemaal zelf zijn huiswerk kunnen 
plannen, voorbereiden, leren en/of maken. Aangeraden wordt wel om thuis een woordenboek in bezit te 
hebben, liefst met de nieuwe spelling.  
Om de ongeveer 8 weken is er een zgn. “schriftendag”, waarop de kinderen naast hun schriften ook alle 
toetsen meekrijgen om deze thuis te laten bewonderen. Zo kunt u als ouder altijd nagaan of uw kind – ook wat 
betreft het huiswerk – goed bezig is.  
Voor eventuele vragen kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht.  
 
 
Informatie over huiswerk wordt doorgegeven via Klasbord  
 
 
 
 
 


