
 

 
 
 

HUISWERKBELEID 
 
1. VISIE 
 

• Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat is de klas is 
gestart. Het is geschikt om de vaardigheden die leerlingen in de klas 
geleerd hebben buiten de schoolse context toe te passen. Huiswerk 
slaat de brug tussen school en het gezin. Ouders zien waarmee 
hun kind bezig is. De leerkracht krijgt van zijn kant zicht op de 
thuissituatie van de leerlingen.  

 
• Huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te 

automatiseren en bepaalde leerstof vast te zetten. Ook andere 
opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk 
bevorderen komen aan bod.  
 

• Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen 
hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. 
Met hun verschillen willen wij rekening houden en dus geven we 
soms ‘huiswerk op maat’.  

 
• Voor 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 leervordering te komen.  

 
 

2. DOELSTELLING HUISWERK EN LESSEN   
 

- Wij willen dat kinderen regelmatig zinvolle inoefenkansen 
krijgen om zelfstandig te herhalen, te verwerken en in te 
prenten.  

- Wij willen het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen 
aanscherpen.  

- Wij willen ouders de kans geven zich betrokken te voelen bij 
het leren en het schoolgebeuren.  

- De leerkracht kan controleren of de kinderen het leerproces 
goed doorlopen hebben. 

 



3. WANNEER GEVEN WE HUISWERK?    
 

KLAS Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Leestaak 
+ taak 

Leestaak 
+ taak 

 
 
 

Leestaak 
+ taak 

Toetsen 
verbeteren 

2 Taak en/of 
les 

Taak en/of 
les 

 
 
 

Taak en/of 
les 

Toetsen 
verbeteren 

3 Taak + les Taak + les 
 
 
 

Taak + les 
Toetsen 

verbeteren 

4 Taak + les Taak + les 
 
 
 

Taak + les 
Toetsen 

verbeteren 

5 Taak + les Taak + les Taak of les Taak + les 
Toetsen 

verbeteren 
Dictee leren 

6 Taak + les Taak + les Taak of les Taak + les 
Toetsen 

verbeteren 
Leestaak 

 
Op vrijdag verwachten we dat de leerlingen hun toetsen verbeteren  en 
dat de ouders de toetsen handtekenen.  
 
 
4. VOORZIENE WERKTIJD 
 

• Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee, maar we 

voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk 

naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten (10-

minutenregel): 

• 1ste leerjaar   10 minuten per dag 

• 2de leerjaar   20 minuten per dag  

• 3de leerjaar   30 minuten per dag  

• 4de leerjaar   40 minuten per dag 

• 5de leerjaar   50 minuten per dag 

• 6de leerjaar   60 minuten per dag 

 



• Tijdens de toetsenperiode of voor een presentatiemoment of 
spreekbeurt, kan de ‘huiswerk-tijd’ tijdelijk wat oplopen. Wanneer 
ouders merken dat hun kind veel meer/minder tijd nodig heeft, 
contacteren ze de leerkracht. 
 
 
 

5. GEBRUIK VAN DE SCHOOLAGENDA 
 

• De agenda is een instrument om aan te tonen wat de kinderen 
moeten kennen of kunnen. Het is voor de leerlingen een 
planningsdocument. De agenda wordt dagelijks gecontroleerd door 
de leerkracht en is een communicatiemiddel tussen ouders en 
titularis. 

 

• Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren plannen. Samen met 
de leerlingen bouwen wij dit planmatig werken op.  

 

1ste leerjaar De leerlingen krijgen enkel huiswerk voor de dag erna.  

2de leerjaar  Na ieder taalthema is er een dictee. De leerlingen 
krijgen op maandag de woordenlijst die ze moeten 
leren. Op vrijdag wordt het dictee afgenomen.  

 Toetsen kunnen tot 2 dagen op voorhand opgegeven 
worden.   

3de leerjaar  Toetsen kunnen tot 4 dagen op voorhand worden 
medegedeeld.  

 1 keer per jaar wordt er een spreekbeurt 
georganiseerd a.d.h.v. een interview met ouders.  

4de leerjaar  Toetsen kunnen tot 4 dagen op voorhand worden 
medegedeeld.  

 1 à 2 keer per jaar wordt er een spreekbeurt 
georganiseerd  

5de leerjaar  Toetsen kunnen tot een week op voorhand worden 
medegedeeld.  

 2 keer per jaar wordt er een spreekbeurt 
georganiseerd 

6de leerjaar  Toetsen kunnen tot een week op voorhand worden 
medegedeeld.  

 4 keer per jaar wordt er een spreekbeurt 
georganiseerd 



 

• Boekbesprekingen en spreekbeurten worden nog langer op voorhand 
ingepland. 
 

• In het 4de, 5de en 6de leerjaar wordt de agenda wekelijks op 
maandag ingevuld voor de volledige week.  

 
 
 
6. ROL VAN DE OUDERS 
 

• Hoe ouder uw kind wordt hoe meer zelfstandigheid we uiteraard 
mogen verwachten. Het is belangrijk dat wanneer uw kind de lagere 
school verlaat het in staat is om zelfstandig te werken, 
zelfstandig leerinhouden kan verwerken en voor zichzelf een 
haalbare planning kan opstellen. 

 
• Wij verwachten dat ouders hun kind ondersteunen bij het 

huiswerkproces door:  
 

 het aanbieden van een rustige en veilige werkomgeving 
 
 het aanbieden van een positieve werkomgeving 
 
 1ste en 2de leerjaar: 

o Overloop dagelijks samen de opdrachten in de agenda 
o Dictee: dicteer de woorden die de lln. moeten kennen 
o Toetsen leren: overloop samen de les 
 

 3de en 4de leerjaar:  
o Controleer de agenda + handteken de agenda 
o De leerlingen proberen hun huistaken zelfstandig op te 

 lossen. Help hen enkel indien nodig 
o Vraag af en toe een les op 
 

 5de en 6de leerjaar: 
o Laat uw kind volledig zelfstandig werken 
o Controleer achteraf of in samenspraak met de leerkracht 

 


