
GBS De Zafant - visie op huiswerk 
Algemeen 

Huiswerk ligt in het verlengde van wat er in de klas gebeurt en dit is nooit nieuwe leerstof. Ouders zien zo                     
waarmee hun kind bezig is.  

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor wat zij doen en                 
leren op school. Dit motiveert het kind en zo gaan de kinderen beter vooruit in hun leren. 

Een goede leer- en werkhouding is zeer belangrijk. Als school willen wij dat kinderen zelfstandig leren                
werken doorheen de zes jaar lagere school.  

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn! 

Het huiswerk wordt in de agenda genoteerd op de dag dat het wordt gegeven. Dit geldt zeker voor het                   
eerste en het tweede leerjaar. Vanaf het derde leerjaar leren de kinderen een weekplanning opmaken.               
Voor het derde leerjaar start dit vanaf de paasvakantie, voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar is dit voor                   
heel het schooljaar. In het zesde leerjaar leren kinderen werken met maandtaken die zij zelf moeten                
kunnen inplannen. Kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun taak is afgewerkt.  

De leerling zorgt ervoor dat alles wat genoteerd staat ook begrepen is. Bij twijfel vraagt de leerling uitleg.                  
Elke leerling zorgt ervoor dat alles wat nodig is in de schooltas zit.  

Wanneer huiswerk en hoe lang?  

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. Let wel: dit is de maximumtijd                
dat kinderen aan hun huiswerk moeten spenderen. Zijn ze langer bezig? Dan mogen de kinderen stoppen                
maar vermeldt dan als ouder zeker in de agenda dat het te moeilijk of teveel was voor het kind zodat de                     
leerkracht dit weet!  

● 1ste leerjaar: 10 minuten per dag: een reken of leestaak  
● 2de leerjaar: 20 minuten per dag een lees- of rekentaak 
● 3de leerjaar: 30 minuten per dag waarvan 10 minuten lezen 

● 4de leerjaar: 30 minuten per dag 
● 5de leerjaar: 50 minuten per dag 
● 6de leerjaar: 60 minuten per dag 

 

 

Onderstaand overzicht geeft weer op welke dagen de leerlingen van een bepaald leerjaar een huistaak               
krijgen. Dit kan soms afwijken maar heeft een beetje een idee waar de focus van de taken op ligt. In het                     



eerste en tweede leerjaar moeten kinderen nog heel veel oefenen op het lezen waarbij wij ondersteuning                
vragen van de ouders. Ook voor de tafels van vermenigvuldiging is het goed als ouders wat mee                 
ondersteunen.  

Huiswerk kan meegegeven worden op een (werk)blaadje, in een werkboek of via een leesboekje maar kan                
ook digitaal. Voor het eerste tot het vierde leerjaar zijn er taken op Scoodle om te oefenen op tablet of                    
computer. Dit zijn ‘mag’-taken en kunnen ook op school (dinsdagmiddag) of in de huiswerkklas worden               
gemaakt voor wie thuis geen toegang tot computer of tablet heeft. Voor het vijfde en zesde leerjaar zijn er                   
wel ‘moet’-oefeningen op Scoodle of Bingel (Frans) die thuis moeten worden gemaakt.  

 

 

 

Wat doet de leerkracht 

De leerkrachten controleren de agenda en geven huiswerk dat bij de leerstof aansluit en zowel qua inhoud                 
als structuur duidelijk is. Let wel, dit betekent ook dat huiswerk soms aangepast is naargelang het kind en                  
dat niet ieder kind van de klas hetzelfde huiswerk meekrijgt. De leerkracht verbetert het huiswerk en geeft                 
mondelinge of schriftelijke feedback. 

  maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1ste 
leerjaar 

Lezen Rekentaak Lezen Lezen Lezen 

2de 
leerjaar 

Taak taal, nieuw   
boekje 

Rekentaak Geen huiswerk Oefenen 
tafels 

Boekje lezen 

3de 
leerjaar 

Taak Taak Geen huiswerk of   
dictee leren 

Taak Geen huiswerk of WO    
leren 

4de 
leerjaar 

taak Taak Geen huiswerk of   
dictee leren 

Taak Geen huiswerk of WO    
leren 

5de 
leerjaar 

Taak Taak Spelling leren Frans leren Taak volgens  
planning (bv WO) 

6de 
leerjaar 

Taak Taak Spelling leren Frans leren Taak volgens  
planning (bv WO) 



Wat doet de leerling 

De gevraagde taken op tijd maken!  

Wat als het huiswerk niet is gemaakt? 

We vragen de reden en noteren dit in de agenda. Het kind maakt het huiswerk tijdens de speeltijd of                   
opnieuw thuis met eventueel wat extra taken erbij.  

Als het kind het huiswerk te moeilijk vond of de ouders ervaren dat het kind te lang aan het huiswerk moest                     
werken, vragen wij dit te vermelden in de agenda. Als het kind verschillende malen het huiswerk ‘vergat’ te                  
maken, zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek. 

Wat verwacht de school van de ouders? 

Het ABC voor de ouders: ondersteun je kind bij het huiswerk door: 

Afspraken maken:  

● Vast moment: Kinderen hebben nood aan regelmaat. Elke dag op ongeveer hetzelfde uur             
starten met huistaken en lessen stimuleert de gewoontevorming. 

● Vaste plaats: Het kind heeft best een eigen plaats om te studeren. Deze plaats hoeft niet groot                 
te zijn, wel stil en rustig. Werken met tv of radio aan is niet aan te raden. Om het huiswerk te                     
maken is voldoende verlichting noodzakelijk. 

● Netheid: Netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel en              
aangepast schrijfgerei. Eten en huiswerk maken, horen niet samen. 

Bemoedigen 

● Toon interesse voor wat het kind op school doet en leert, dit is heel belangrijk voor je kind. Laat je                    
kind voelen dat je ziet dat het zijn best doet. Een goed woordje heeft meer effect dan boos zijn.  

● Overloop samen met het kind de opdrachten in de agenda.  
● Bevragen: Weet mijn kind wat de opdracht is? 
● Als uw kind een leesopdracht heeft, maak er dan een leuk moment van. 
● Overhoor als je kind daar zelf om vraagt 
● Stimuleren tot nadenken door vragen te stellen. (Wie? Wat? Waarom? Wanneer?) 

 

 

Controleren 

● Respecteren van de opgegeven tijd: als kinderen te lang bezig zijn met het huiswerk mag je ze                 
laten stoppen, ook als het niet is afgewerkt. Schrijf in de agenda waarom het huiswerk niet werd                 
afgewerkt. 

● Controleer of het huiswerk gemaakt is.  
● Vragen: 

● Is alles ingevuld? 

● Heb je netjes en verzorgd gewerkt? 



● Heb je de taak goed uitgevoerd? 

● Vond je het moeilijk of gemakkelijk? Waarom? Vond je het leuk 

● Rapporteer in de agenda of persoonlijk aan de leerkracht als het huiswerk te moeilijk was of als                 
je andere moeilijkheden opmerkt 

Wat verwacht de school niet? 

Het is niet de bedoeling dat je als ouder de leerstof uitlegt. Het kan verwarrend zijn voor het kind als                    
het de uitleg anders krijgt dan op school! Als het kind iets niet begrijpt: noteer dit op het huiswerk of in de                      
agenda! We verwachten ook niet dat ouders het huiswerk verbeteren, dit gebeurt door de leerkracht. Zo                
weet de leerkracht waar nog extra moet aan gewerkt worden of waar de gegeven les niet duidelijk was.  

 


