Bijlage 2: Huiswerkbeleid

Gedurende het vorig schooljaar hebben we met het team nagedacht over hoe zinvol huistaken
zijn.
Waarom geeft een school huistaken, omdat de ouders het verwachten?
Kinderen zijn de hele dag intensief bezig op school, is het dan nog nodig om de leertijd te
verlengen na school?
Kinderen moeten zich na school kunnen ontspannen, moeten aan sport kunnen doen, kunnen
spelen met hun vriendjes.
Wie maakt het huiswerk het kind of de ouders?
Huiswerk legt vaak een druk op de vrije tijd van gezinnen.
Niet alle ouders kunnen hun kinderen ermee helpen.

We hebben daarom beslist geen huiswerk meer te geven enkel omdat het een gewoonte is.

Huiswerk moet zinvol zijn!
 Wanneer is huiswerk zinvol?
Als het huiswerk het kind leert zelfstandig te werken
Als het de kinderen leert plannen en leert leren
Om te oefenen wat ze moeten “automatiseren” zoals lezen en tafels leren
Als voorbereiding op een toets
Als ze dingen leren opzoeken
Om computervaardigheden te oefenen (Bingel)
 Hoe lang mag het huiswerk duren?
In het eerste en het tweede leerjaar maximum 10 minuten
In het derde en vierde leerjaar maximum 15 minuten
In het vijfde en zesde leerjaar maximum 15 minuten als het om een taak gaat.
In de hogere klassen moeten de leerlingen naast huiswerk maken ook vaak
lessen leren (franse woordjes, een toets,…). Het is moeilijk om hier een
tijdslimiet op te plakken. Dit is afhankelijk van leerling tot leerling.

 Het is dus goed mogelijk dat uw kind niet meer elke dag een huiswerk moet maken!!!

Je kind helpen met de ABC-methode
Heeft je kind huiswerk start dan niet meteen.
Laat je kind eerst eten, drinken en ontspannen.
Begin met de A van afspraken.
 Vraag aan je kind of het huiswerk heeft en kijk samen in de agenda.
 Wat moet je kind doen? Maak een planning op samen met je kind.
 Zorg ook voor voldoende pauzes.
 Huiswerk lukt het best zonder teveel afleiding op een rustige plaats.
 Laat je kind zelfstandig werken aan het huiswerk daar leert het het
meest van.
 Op de planning kan het kind zien wat het moet doen.
Ga dan naar de B van bemoedigen
 Wanneer je kind huiswerk maakt, blijf je best in de buurt want er
kunnen problemen opduiken en dan heeft je kind hulp nodig.
 Zet je kind weer op weg en geef hem een complimentje.
 Blijf niet naast je kind zitten , hij kan het nu weer alleen.
De begeleiding van het huiswerk sluit je af met de C van controleren.
 Toon interesse in je kind en ga af en toe kijken of het goed bezig is.
 Lukt het om alle taken te maken?
 Soms is het huiswerk te moeilijk en dan wil je je kind graag helpen.
 Pas wel op dat je het huiswerk niet in zijn plaats maakt. Je kind leert uit
zijn fouten.
 Laat zeker aan de juf of meester weten wat er niet goed ging, zo weet
die waar je kind extra aan moet werken.
 Als je kind veel meer tijd nodig heeft dan afgesproken mag je het laten
stoppen met het huiswerk.

Huiswerk begeleiden doe je dus zo:
 Maak enkele afspraken met je kind
 Bemoedig je kind
 Controleer of het huiswerk gemaakt is
En dan … lekker ontspannen!

