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Huiswerkprotocol PCBS De Driemaster
Definitie: Huiswerk is werk dat in opdracht van school thuis gemaakt, geleerd of opgezocht moet worden.
Huiswerk kan onderverdeeld worden in 2 soorten:
Huiswerk: Huiswerk algemeen (voor de hele groep)
Hulpwerk: Huiswerk, specifiek gericht op individuele mogelijkheden van het kind
Waarom huiswerk?
 Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen.
Kinderen dragen verantwoordelijkheid voor het opgegeven werk, plannen zelf wanneer het gemaakt/geleerd moet
worden om er op tijd mee klaar te zijn.
 Huiswerk beïnvloedt het leerresultaat positief
Door naast de leertijd op school thuis ook bezig te zijn met het oefenen en herhalen van leerstof, wordt de
leeropbrengst vergroot.

 Huiswerk vergroot de betrokkenheid van ouders bij de school en het leren van hun kind.
Kinderen leren het best als de volwassenen met wie zij samenleven interesse tonen in hetgeen zij doen.
 Huiswerk geeft een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Kinderen raken gewend aan het maken van huiswerk buiten school om en leren hierin weloverwogen keuzes te maken
tussen schoolzaken en andere zaken.
Wat leren de kinderen?
- Kinderen leren het huiswerk in een agenda te noteren;
- Kinderen leren de agenda en het bijbehorende werk mee naar huis en weer naar school te nemen;
- Kinderen leren dit werk op een geschikt moment thuis uit te voeren (planning).
Wat wordt er van de kinderen verwacht?
- De kinderen zijn gemotiveerd voor het uitvoeren van de huiswerkopdrachten.
- De kinderen zorgen ervoor dat het opgegeven huiswerk gemaakt, geleerd of opgezocht wordt.
- Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid over het opgegeven werk. Als het huiswerk niet begrepen wordt, dient een
kind dit tijdig aan te geven bij de leerkracht. Dit geldt ook voor het ‘kwijtraken’ van het huiswerk.
- Kinderen leveren niet gemaakt huiswerk nog dezelfde dag in bij de leerkracht. Voor leerlingen uit groep 6 die na
schooltijd naar de BSO moeten, wordt er door de betreffende leerkracht een aangepaste afspraak gemaakt.
Wat mag je van de leerkracht verwachten?
- De leerkracht ziet erop toe dat er niet teveel werk (tegelijk) opgegeven wordt. De opdrachten moeten haalbaar zijn.
Daarom wordt het leerwerk zoveel mogelijk over het schooljaar verspreid.
- De leerkracht geeft toetsen tenminste 1 week van tevoren op.
- De leerkracht geeft bij grotere opdrachten (bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk, spreekbeurt, boekverslag)
het huiswerk tenminste 3 weken van tevoren op.
- Huiswerk wordt besproken en de kinderen worden op de hoogte gebracht van de resultaten van de toetsen.

- Huiswerk wordt door het kind genoteerd in de agenda of hangt zichtbaar in de klas. Tevens wordt het huiswerk op de
Yurlspagina van de klas gepubliceerd.
Wat wordt er van de ouders verwacht?
- De ouders houden zoveel mogelijk zicht op het opgegeven huiswerk (kijk bijvoorbeeld op een vaste dag samen de
agenda in).
- Helpen mag, maar het hoeft niet. Overhoren bij toetsen of het oefenen van dictees is een goede manier om uw kind te
ondersteunen.
- Er is thuis een geschikte plek waar het huiswerk gemaakt of geleerd kan worden.
Als er problemen zijn met de uitvoering van het huiswerk, hebben leerkrachten en ouders contact met elkaar. De
leerkracht zal de ouder dan per mail op de hoogte stellen of er vindt een gesprek plaats indien nodig om tot specifieke
afspraken te komen voor uw kind.
Wat voor hulpwerk wordt er gegeven?
Vanaf groep 3 wordt er hulpwerk meegegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Dat kan op elk vakgebied
plaatsvinden, bijvoorbeeld het lezen van veilig en vlot, Bloon op de computer, het lezen van een boek, Rekentuin op de
computer en het Veilig Leren Lezen computerprogramma. Wij hebben de ervaring dat het meegeven van hulpwerk voor
kinderen heel goed werkt. Het meegeven van hulpwerk zal gecommuniceerd worden met ouders (groep 3, 4 en 5) of
middels de agenda van uw kind (groep 6, 7 en 8).
Wat voor huiswerk wordt er gegeven:
Vanaf groep 6 wordt er huiswerk opgegeven voor alle kinderen. Vanaf groep 6 wordt het huiswerk steeds wat verder
opgebouwd. Onderstaand schema geeft over het algemeen weer wat u structureel kan verwachten aan huiswerk in de
verschillende groepen.

Huiswerktaken:
Groep:

Rekenen

6:
Maaktaken

Aandacht
voor
rekenen/
Kangoeroe
rekenen

6: :
computertaken

Begr. lezen

Spelling

Taal

Engels

Info

Geschiedenis

Topo + de
Blauwe planeet
1x per maand

Brandaan 1x
per maand

Natuur

Werkwoordspelling

Nieuwsbegrip XL
woordenschat

6:
Leertaken

Take it easy
Woordjes
1 x per
maand

7:
Maaktaken

Metriek 7 (na
kerst)

7: computertaken

Rekentuin
Ambrasoft

7:
Leertaken

Aardrijkskunde

Nieuwsbegrip XL

Oefenen met
werkwoordspelling (tot
kerst)
Ambrasoft
Bloon

Oefenen met
taalgebruik
(na kerst)
Taalzee
Ambrasoft
Leren
samenvatting Taal
in Beeld op
Yurls
(vrijwillig)

Informatieverwerking
(tot kerst)
Words &
Birds
Take it Easy
toets einde
van elke Unit
Woordjes
leren vanuit
Yurls 1x per
week

Herhalingsblad
en uit methode
(1x per maand)

Topografie uit
methode +
toetsen per
hoofdstuk 1x
per maand
ongeveer

Toetsen per
thema
ongeveer 1 x
per maand

Blokboek
Natuur
(toets per 3
lessen)
ongeveer 1
x per
maand

8:
maaktaken

Wereld in
getallen
werkboek 1x
per week

Lees
Aardig 1x
per week

Werkboek
Spelling 1x
per week

8: computertaken

Rekentuin
1x per week

Nieuwsbegr
ip 1x per
week

Bloon 1x per
week

8:
Leertaken

Informatieverwerking
1x per week

Taalzee 1x
per week

Words and
birds 1x per
week
Engels s.o.
1x per week

De Blauwe
Planeet 1x per
maand

Brandaan 1x
per maand

Argus Clou
1x per
maand

Engels rep.
1x per maand
Take it Easy
toets einde
van elke Unit

Voor enkele huiswerkzaken (zoals het maken van een boekverslag, werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt)
heeft de leerkracht op papier beschreven waaraan het dient te voldoen. Deze uitleg zal de leerkracht met ouders
communiceren. U kunt deze ook altijd opvragen.

