
Beste ouders, 

 

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug 

tussen de school en de ouders. Via dit heen –en weermapje willen we misverstanden, twijfels 

en conflicten i.v.m leerstof en huiswerk in het 1e leerjaar vermijden en uw kind samen 

begeleiden. 

 

Waarom huiswerk ?:  
Het helpt uw kind bij: 

- Het verwerken en het inoefenen van de leerinhouden die in de klas aan bod komen. 

- Het aanleren van een goede werkhouding. 

- Het leren zelfstandig werken door zelf te leren plannen (een strategie kiezen) en 

problemen op te lossen. 

- Het geeft u als ouder een zicht op de leerstof waarmee het kind bezig is. 
 

Verwachtingen naar u, als ouder : 
- Creëer goede omstandigheden waarin het huiswerk gemaakt kan worden.  

 (een vast tijdstip en een vaste plaats) 

- Probeer uw kind aan te sporen en te motiveren. 

- Bekijk elke dag samen met het kind de agenda: (voor)lezen én ondertekenen! 

- Luister mee terwijl uw zoon of dochter hardop leest. 

- Kijk na of het huiswerk gemaakt is.(let op! nakijken betekent niet verbeteren!) 

- Spoor uw kind aan om net en verzorgd te werken. 

- Noteer bij het huiswerk wanneer iets niet goed lukte. 

- Spoor uw kind aan om zelfstandig te werken. Dit kan u bvb. doen door het huiswerk in 

stukjes op te delen – een korte tijdsspanne met uw kind af te spreken waarin het dit 

stukje moet afgewerkt hebben (bvb 5 min); daarna kan u het volgende stukje 

aanpakken. 

 Let wel op dat “het aantal oefeningen dat uw kind binnen een bepaalde tijd moet 

 maken” voor uw kind een haalbare kaart moet zijn.  

 Altijd falen werkt niet motiverend… 
 

 

- Bekijk regelmatig de huiswerktips op de website van de school. U leest er hoe we 

bepaalde leerstof, zeer eigen aan het 1e leerjaar, aanbrengen in de klas en hoe u als 

ouder daar thuis verder aan kan oefenen.  

- Indien u als ouder vragen, bezorgdheden, bemerkingen,… heeft mag u die zeker ook 

in de agenda schrijven. 

 Met een goed overleg helpen we uw kind het best! 

 

Praktisch… 

 
- In het 1e leerjaar begint het meegeven van schriftelijk huiswerk maar goed en wel 

vanaf het 2e trimester. Huiswerk zal dan op maandag – dinsdag – donderdag worden 

meegegeven.  

      U kan er met uw kind ook voor kiezen om het huiswerk tijdens de eerste  

      studie (16u00-16u30) te laten doen. 

 Let wel op: het luidop lezen controleert u als ouder nog het best zelf thuis. 

 



- Wél verwachten we van de kinderen dat ze, vanaf september, elke dag lezen  

 (van sep. t.e.m dec.: woordendoosje en letterkaart - vanaf jan : leesboek van de klas  

 of van thuis)  

 Vanaf november komt daar ook bij: de splitsingen t.e.m 10 oefenen (dit kan in het 

 oefenschrift, met het splitsdoosje of ook mondeling) 

 

Maximum huiswerk ziet er dan zo uit :  

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 of zaterdag 

of zondag 

huiswerk(15’) 

+ lezen 

huiswerk(15’) 

+ lezen 

lezen huiswerk(15’) 

+ lezen 

lezen 

 

- Elke vrijdag krijgt uw kind zijn leeswerkboek en zijn rekenschrift mee ter inzage; zo 

krijgt u een goed beeld van de leerstof die uw kind op dat ogenblik aangeboden krijgt. 

 Er zal telkens gevraagd worden om de laatst gemaakte bladzijde te ondertekenen.  

 Dit geeft ons de zekerheid dat u de werkschriften zeker gezien heeft. 

- Huiswerk in een 1e leerjaar = max. een half uur werk.  

 Indien het huiswerk na dit half uur nog niet klaar is, gelieve dan een blaadje in het 

 heen –en weermapje te steken met uw bevindingen, ervaringen, reacties,… 

- Niet alle kinderen zijn gelijk. Met hun individuele verschillen rekening houdend kan 

het huiswerk ook verschillen  

 Bvb. bij bepaalde kinderen worden remediëringsoefeningen of verdiepingsleerstof 

 gegeven. 

- Het kan gebeuren dat het huiswerk om een ernstige reden eens niet gemaakt werd, dan 

krijgt uw zoon of dochter een 2e kans tegen de dag nadien. Is het dan nog niet 

gemaakt, dan volgt er wel een extra taak. 

 


