HUISWERKBELEID

1. Doelen van huiswerk
-

Extra oefentijd.
Zelfstandigheid vergoten.
Werk – en leerhouding vergroten.
Leren plannen.
Voorbereiding op de middelbare school.
Vergroten van ouderbetrokkenheid
Inzicht vergroten van ouders in leerstof

2. Algemene afspraken over huiswerk
-

-

Elke huiswerkopdracht duurt ongeveer een half uur voor elke leerling, elk niveau.
Elke jaarlaag heeft een vastgesteld aantal malen huiswerk per week, zie schema.
Het huiswerk sluit zoveel mogelijk aan bij de leerstof die in de klas is behandeld.
Kinderen van dezelfde jaarlaag krijgen hetzelfde huiswerk mee.
Kinderen met passend aanbod krijgen huiswerk op hun niveau, zowel voor een lagere als
een hoger werkniveau (plusklas) per leervak.
Plusklas huiswerk Spaans wordt gegeven. Als leerlingen andere opdrachten krijgen van de
plusklasleerkracht wordt de leerkracht op de hoogte gesteld en wordt het reguliere
huiswerk aangepast/verminderd.
Het maken van een werkstuk of voorbereiden van een spreekbeurt valt onder huiswerk,
deze worden stapsgewijs en onder begeleiding van de leerkracht aangeboden.
De kinderen van groep 7 en 8 schrijven hun huiswerk in hun agenda.
De inleverdagen plus welk vak het is, staan op de website.
Huiswerk gaat een week van tevoren mee.
Huiswerk wordt meegenomen in een 23-rings map.

3. Beoordeling van huiswerk
-

Inleveren op dinsdag t/m vrijdag om de gezinsrust in het weekend te bewaken.
Controleren of het huiswerk is meegebracht en goed gemaakt is.
Bij leerwerk (tafels, topo, geschiedenis, woordenschat) volgt een toets of overhoring.
Geen huiswerk mee of onder de maat = onvoldoende.
Op het rapport komt een beoordeling voor huiswerk.
Als de ouder een briefje meegeeft met een geldige reden waarom het huiswerk niet is
gedaan wordt geen onvoldoende gegeven en doet een kind niet mee met een toets.
Geldige reden = ziekte.
Geen geldige reden = computer deed het niet, inkt of papier was op, te weinig tijd.

Aantal keren /week

welk huiswerk

Bijzonderheden
spreekbeurt/werkstuk

groep 3

1

-Lezen(wisselrijtjes)
-Na kerst; rekenen paar
sommen.
-Standaard ouderpagina
meegeven.

Extra leespakketje voor de
vakanties.
Rekenen, met
voorbeeldsom erbij.

groep 4

1

Rekenen:
Voor kerst, 1 rijtje sommen
Na kerst: 2 rijtjess sommen
Spelling en woordenschat,
Voor kerst: 1 rij + 2 zinnen
Na kerst: 2 rij + 2 zinnen
Na mei: 2 rij + 4 zinnen

Rekenen, met
voorbeeldsom erbij.

groep 1-2

Spelling/woordenschat,
Bij opstel, eerst een
woordspin maken.
woordspin met 4 woorden
woordspin met 8 woorden

groep 5

1

taal/rekenen. Wel met de
opbouw van Wizwijs
***Constanz wil hierover
nog overleggen. Welk
huiswerk op welk moment.
huiswerk GS, AK en Topo

1x w.s., 1x s.b.

groep 6

2

taal/rekenen/w.o

1x, werkstuk, 2x
spreekbeurt

groep 7

3

idem, plus Engels

2x, 2x

groep 8

4

idem, plus Engels

idem

4. Lezen
-

In groep 3 krijgen kinderen leesopdrachten als huiswerk mee.
In de vakanties krijgen de kinderen van groep 3, werkboekjes en leesbladen mee.

5. Ouders
-

We verwachten van ouders minimaal aanmoediging en een rustige werkplek.
De kinderen kunnen het huiswerk zelfstandig maken, zonder hulp van ouders.
Ouderbetrokkenheid door meehelpen, nakijken en overhoren is nodig en gewenst.

