
 

 

 

 

Huistaken   

in de Vrije Basisschool De Kei - Lierde  

 

Een zorg van school, ouders en kinderen.  

 

 

 

Wat is huiswerk? 

Onder huiswerk verstaan we alle opdrachten die leerkrachten meegeven aan 
leerlingen om buiten de schooluren te maken. Huiswerk moet zelfstandig 
kunnen gemaakt worden en aansluiten bij het werk in de klas. Het is mogelijk 
dat uw kind een andere opdracht krijgt dan de andere kinderen. Zo kan het 
bijvoorbeeld zijn dat het ene kind verdiepende oefeningen krijgt voor het 
inoefenen van de tafels terwijl het andere kind basisoefeningen krijgt. 
 

 

Waarom vinden wij huistaken zinvol?   

 We willen kinderen discipline bijbrengen en zelfstandig leren plannen.  

 Huistaak maken is een stap in het ‘leren leren’. 

 Kinderen moeten stilaan verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf.      

 Door opgelegde opdrachten werken we aan een goede leer- en 

werkhouding.  

 Kinderen ervaren via huistaken wat ze al kunnen of kennen vanuit de klas.  

 Ouders kunnen volgen waar hun kind in de klas mee bezig is.       

 Huistaken geven kansen tot gesprek tussen kind en ouder over 

leerinhouden.      
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1L en 2L    

 

 

 

 

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven ? 

 De agenda wordt dagelijks met de leerlingen ingevuld. 

 1L: maximum twee dagen per week huiswerk, niet op woensdag 
en tijdens het weekend / lezen: elke dag, niet op woensdag. 

 2L: maximum drie dagen per week huiswerk, niet op woensdag 
(wel lezen) en tijdens het weekend. 

 De juf/meester kijkt de agenda elke dag na en parafeert hem. 
 

Wat wordt van de ouders verwacht?  

 Zorg voor een rustig plekje + goed schrijfmateriaal 

 De agenda dagelijks paraferen en de boekentas controleren. 

 Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van oefeningen, 
noteer dit gerust in de agenda. 

 Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen uitlegt of mee oplost. 

 Lezen en tafels inoefenen kunnen best opgevolgd worden. 
 

Hoe leren we de kinderen een planning maken? 

 1L: met de ondersteuning van de ouders, maar geen ‘leertoetsen’. 

 2L: op voorhand ingeschreven: toets voor wero en verkeer. Bingel 
kan als huiswerk gegeven worden. 
 

Algemeen 

 De juf/meester verbetert het huiswerk en geeft extra uitleg. 

 Werktijd: maximum 15 min. Geef een seintje wanneer dit niet lukt.  

 Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet altijd nodig om 
steeds alle taken in te halen. Dit gebeurt in overleg met de 
juf/meester. 
 

Wat als huiswerk niet gemaakt is? 

 De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is, 
noteert dit in de agenda en vraagt om de taak tegen de volgende 
dag zeker te maken. 

 Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, 
kan u dit best meedelen in de agenda. 
 

 

 

 



 

 

3L en 4L  

 

 

 

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven? 

 De agenda wordt wekelijks op maandagochtend met de 
leerlingen ingeschreven. 

 Op woensdag en vrijdag: geen huiswerk. 

 De juf/meester kijkt de agenda wekelijks na en parafeert hem.  
 

Hoe leren we de kinderen een planning maken? 

 De vaardigheid om leerstof te verwerken wordt stapsgewijs 
aangebracht in de klas. 

 Lessen worden op voorhand ingeschreven: deze vind je terug op 
de toetsenplanner: wero, godsdienst, verkeer. 

 Bingel kan als huiswerk gegeven worden. Indien u thuis geen 
computer/internet heeft, kan dit op school zelfstandig gebeuren 
tijdens de klasdag. 
 

Wat wordt van de ouders verwacht? 

 Zorg voor een rustig plekje. 

 De agenda wekelijks paraferen en de boekentas controleren. 

 Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van taken of 
lessen, noteer dit dan gerust bij de taak. 

 Help in principe je kind niet, even op weg zetten kan wel. 
 

Algemeen 

 Het huiswerk wordt steeds verbeterd. 

 Werktijd: 20 min. Geef een seintje wanneer dit niet lukt.  

 Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet altijd nodig om 
steeds alle taken in te halen. Dit gebeurt in overleg met de 
juf/meester. 
 

Wat als huiswerk niet gemaakt is? 

 De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is en 
maakt een nieuwe afspraak hieromtrent. 

 Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, 
kan u dit best meedelen in de agenda. 
 

 

 

 



 

5L en 6L    

 

 

 

 

Wanneer/hoe wordt de agenda ingeschreven? 

 De leerlingen maken met de leerkracht een planning op voor de 
volgende dagen. 

 De juf/meester kijkt de agenda wekelijks en parafeert hem. Bij 
sommige leerlingen kan dit dagelijks zijn. 
 

Hoe leren we kinderen omgaan met huiswerk? 

 De vaardigheid om leerstof te verwerken wordt stapsgewijs 
aangebracht in de klas. 

 Er worden taken opgegeven op maandag, dinsdag en donderdag. 
Op woensdag en in het weekend zijn ze vrij om hieraan te werken. 
Er kunnen taken op computer/internet zijn. 

 Vocabulaire Frans wordt zeer regelmatig in de planning 
opgenomen. 
 

Wat wordt van de ouders verwacht? 

 Zorg voor een rustig plekje. 

 De agenda wekelijks paraferen. 

 Indien uw kind problemen heeft met het oplossen van de taken of 
lessen, noteer dit dan gerust bij de huistaken. 

 Help in principe je kind niet, even op weg zetten kan wel. 
 

Algemeen 

 Het huiswerk wordt steeds verbeterd. 

 Werktijd: maximum 60 min. Geef een seintje wanneer dit niet lukt. 

 Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet altijd nodig om 
steeds alle taken in te halen. Dit gebeurt in overleg met de 
juf/meester. 

 

Wat als huiswerk niet gemaakt is? 

 De leerkracht houdt bij wanneer het huiswerk niet gemaakt is en 
maakt een nieuwe afspraak hieromtrent. 

 Als uw kind om bepaalde reden het huiswerk niet gemaakt heeft, 
kan u dit best meedelen in de agenda. 
 

 


