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! Huiswerk is géén doel op 

zich… 

 

 

 

 

Als team zijn we van opvatting dat thuiswerk tot op heden een belangrijk onderdeel is van 

het onderwijs en van het leren ‘leren’ van onze kinderen. 

Thuiswerk is voor de leerkracht een werkvorm om bepaalde doelstellingen te bereiken. 

Per graad werden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent leerlijnen, toetsen, … (apart 

document per graad)

 

 

 Leggen van een brug tussen de school en thuis 

Thuiswerk biedt de school de kans om de ouders te betrekken bij het 

schoolgebeuren. 

Voor de kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen 

voor het schoolleven van hun kind. 

Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind wat op zich heel 

belangrijk is om tot leervorderingen te komen. 

Als ouder is het ook meegenomen dat men zicht heeft op wat het kind reeds 

aankan en krijgt men zo een belangrijke signaalfunctie. 

Door de ouders op de hoogte te brengen van wat er wordt geleerd en hoe dit leren 

gebeurt, ligt ook de weg voor een vlotte communicatie open. 

De ouders ontvangen maandelijks een planning waarop activiteiten en toetsen 

aangekondigd worden. 

Dit met het oog op “leren plannen” enerzijds maar anderzijds ook om rekening te 

houden met de organisatie van het gezinsleven. 

 

 Uitbreiding van de leertijd 

Dit maakt verdere oefening en automatisatie mogelijk. 

De leertijd (klastijd) wordt voor de kinderen zo optimaal mogelijk ingevuld door de 

organisatie van hoekenwerk en miniklassen. 

Het inoefenen, herhalen van (basis-)leerstof dat in de klas werd verworven, moet 

ook thuis – of in een andere buitenschoolse context – kunnen plaatsvinden. 

Het ’s avonds even terugblikken naar het klasgebeuren van die dag kan eventueel 

een goede leerattitude ontwikkelen. 

 

 Zelfstandige ‘leerders’ en werkers worden 

1. Doelen van ons huistakenbeleid 
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De leerlingen leren werken, verwerken, oefenen, verbeteren, opzoeken, 

voorbereiden, memoriseren, studeren, plannen, … 

 zie visie LEREN LEREN
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 Een taak maken 
(= huistaak vb. oefeningen maken, iets opzoeken, iets verzamelen, …) 

 Een les leren (1 onderwerp) 

 Een toets leren (meerdere lessen) 

 
 

 

Wat?  

We verkiezen om zinvol thuiswerk aan te bieden. De hoofdtaak van een school is het 

leerproces van leerlingen te begeleiden. In dat opzicht brengen we nieuwe leerinhouden aan 

in de klas, het thuiswerk biedt hierin een extra oefenkans. Nieuwe inhouden komen er dus 

niet aan bod. 

De taakjes die aangeboden worden, zijn er die in principe hoofdzakelijk zelfstandig 

uitgevoerd kunnen worden door de leerling. 
 

Op woensdag plannen we geen thuiswerk, op deze manier kunnen de leerlingen hun hobby’s 

uitoefenen. Het respecteren van hun vrije tijd vinden wij zeer belangrijk, elk kind heeft 

recht om kind te kunnen zijn!  

De werking wat betreft thuiswerk wordt toegelicht tijdens de klassikale infoavond. 

 

Hoe?  

De schoolagenda - een talentagenda - is het werkinstrument van onze leerlingen bij uitstek 

voor de planning van het maken van thuiswerk.  

 

 1ste graad:  

 In het eerste leerjaar schrijft de leerkracht in het begin de schoolagenda, 

daarna gaan de leerlingen werken met prentjes om de schoolagenda te schrijven. 

In het tweede semester schrijven de leerlingen volledig zelf met woorden de 

schoolagenda.  

 De leerlingen ontvangen een bladwijzer met paperclip waarop samen met de 

ouders aangeduid kan worden hoe het maken van het thuiswerk verliep. 

 In het eerste leerjaar wordt er thuiswerk meegegeven over de toetsen die ze 

dag nadien krijgen. 

 

2. Welk thuiswerk kan de leerling krijgen? 

3. Wanneer krijgt de leerling thuiswerk? 
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aan de leerkracht. 

 

 2de graad: 

 Ze krijgen voldoende tijd om een toets voor te bereiden. 

 Ze leren al plannen 

 

 

 3de graad: 

 Ze krijgen een weekplanning mee naar huis en leren zelf alles inplannen. 
 

 

Niet elk kind heeft evenveel tijd nodig. 

In onderstaand kader vind je de tijd die je leerling ongeveer nodig heeft om lessen en 

taken te maken. 

Houd er rekening mee dat kinderen ook nood hebben aan ontspanning (spel en vrije 

tijd). 

 

1ste en 2de leerjaar Max. 30 minuten 

3de en 4de leerjaar Max. 45 minuten 

5de en 6de leerjaar Max. 60 minuten 

 
Als de leerling meer tijd nodig heeft, mag een ouder dit melden 

Dan kan de leerkracht helpen waar het nodig is. 
 

 De kinderen leren zelfstandig werken. 

 Ze leren een planning maken. (leren leren) 

 Ze herhalen wat ze op school geleerd hebben. 

 De ouders weten waar de kinderen op school mee bezig zijn. 

4. Hoelang mag de leerling per dag met het thuiswerk bezig zijn? 

6. Wat willen we met thuiswerk bereiken? 
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 In de klas wordt het huiswerk duidelijk uitgelegd. 

 Voor leerlingen die langzamer werken, wordt er in hoeveelheid verminderd. 

 Voor leerlingen met aangepaste trajecten wordt een aangepast huiswerk/geen 

huiswerk gegeven. 

 Taken worden door de leerkracht verbeterd en kunnen in de klas besproken 

worden. 

 Huistaken die enkel het reproduceren van de klastaken voor ogen hebben, worden 

niet gedaan. 

 

Wat als het thuiswerk niet gemaakt werd? 
 

 Indien de leerling zijn/haar thuiswerk vergeet te maken, zal de leerkracht het 

kind hierover aanspreken. 
 thuiswerk wordt niet tijdens een speeltijd bijgewerkt. 

 Redenen die buiten het kind om aan de basis liggen, krijgen geen gevolg. 

 Geen thuiswerk maken zonder reden kan gevolgen hebben, zoals: 

 Taak bijmaken voor de volgende dag 

 Nota in de agenda via hiervoor bestemde brief. 

 

Wat kan er in de agenda staan? 
 

 Lessen van de dag. 

Dit vooral ter info van de ouders en om leerlingen die het moeilijker hebben de 

kans te geven om kleinere hoeveelheden te studeren. 

 Een toets (meerdere lessen) wordt minstens een week op voorhand 

aangekondigd genoteerd in de agenda + staat op maandplanning. 
 De leerkracht kijkt de agenda na: 

 

 

7. Enkele praktische afspraken 

1ste en 2de leerjaar 

3de en 4de leerjaar 

5de en 6de leerjaar 

: dagelijks 

: dagelijks 

: minstens 1 x per week 



 

 

Afspraken rond toetsen en lesoverhoringen 
 

 Een toets (meerdere lessen) wordt minstens een week op voorhand 

aangekondigd genoteerd in de agenda + staat op maandplanning. 
 Lesoverhoringen (onverwacht) worden niet gedaan, behalve in de derde graad voor 

woordenschat Frans. 

 De te studeren leerstof gaat steeds ingevuld mee naar huis. 

 Er wordt maximum één toets per dag afgenomen waarvoor gestudeerd moet 

worden. 

 Er wordt rekening gehouden met de vakantieperiode/periode van het jaar. 

Daags voor/na een vakantieperiode worden er geen toetsen ingepland. 
 Hulpmiddelen zijn ten allen tijde beschikbaar voor alle leerlingen. 

 Toetsen zoals luisteren, technisch lezen waarvoor niet moet gestudeerd worden 

komen niet op de maandplanning. 

 Ontwikkeling van de wereld.: het uit het hoofd leren, wordt beperkt, maar is wel een 

meerwaarde om te ‘leren leren’ 
 

 

 

 Kiezen van een vaste plaats en een vast moment in een rustige omgeving. 
 Vooral bij jonge kinderen regelmatig het huiswerk bekijken. 

 Oudere kinderen werken hoofdzakelijk zelfstandig. 

 Nagaan of de taak gemaakt wordt en/of de les geleerd is. 

 Fouten in een huiswerk kunnen aangeduid worden. 

 Aan de leerkracht laten weten als een huiswerk niet begrepen wordt. 

 Kind aanmoedigen om met vragen naar de leerkracht te gaan. 

 Dagelijks handtekenen van de schoolagenda. 
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Alle inspanningen ten spijt vinden steeds meer kinderen moeilijkheden bij het maken van 

het thuiswerk. 
Voor deze kinderen is er dan ook nood aan een dergelijk project. Zo zijn wij in 2020 gestart met 

naschoolse begeleiding voor kinderen die het (door corona) wat moeilijker hebben. Ook is er een 

juf aanwezig in de opvang na school die de andere kinderen helpt met hun thuiswerk. 
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