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HUISTAKEN
Huistaken: een zorg van
de school, de ouders en
de kinderen.

1. Waarom huiswerk?

1. Waarom is er huiswerk in onze school en waarom
vinden wij dit zinvol?
1. Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij
beetje zelfstandig te werken. Stapje per stapje worden ze
vaardiger om een taak alleen te kunnen maken.
2. Via het huiswerk leren we de kinderen vanaf een bepaalde
leeftijd plannen.
3. Huiswerk kan een zinvolle voorbereiding, uitbreiding of
verwerking op klasactiviteiten zijn.
4. Huiswerk betrekt ouders bij de school. Via huiswerk houden
we vaak contact.
5. Huiswerk kan een extra inoefening zijn van de geziene leerstof.

2. Wat verwachten wij van de
ouders?
3. Wat verwachten wij niet van de
ouders?

Het leren van lessen is nodig om het beklijven van de inhouden.
Tevens wordt er een goede studiehouding aangeleerd.
De kinderen leren leren.

4. Wanneer geven we huiswerk?
5.Tijdsduur?
6. Het geven en opvolgen van
huistaken.
7. Welke huistaken krijgen onze
leerlingen?
8. Huiswerk niet gemaakt?

2. Wat verwachten wij van de ouders in verband met huiswerk?
We verwachten in de eerste plaats dat ouders hun kinderen
stimuleren en aanmoedigen. Dit doen ze door iedere dag interesse
te tonen voor wat het kind doet op school en ook door interesse te
tonen voor het huiswerk van het kind. Een eerste stap is het samen
overlopen en tekenen van de agenda.
Probeer een zekere regelmaat in te bouwen. Een bepaald tijdstip
staat in het teken van huiswerk. Creëer op dat moment de nodige
rust, licht en warmte zodat de kinderen hun taken kunnen maken.
Geef de kinderen na een drukke schooldag eerst de tijd om wat te
ontspannen en te spelen.
Voor elk gezin betekent dit samen op zoek gaan naar wat mogelijk
is.
Voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar kan het nodig zijn
om zelf wat tijd vrij te maken om toezicht te houden tijdens het
uitvoeren van de taken.

VBS Westakker

Huistakenbeleid

versie september 2013

Tip : een vast moment en een vaste plaats zorgen voor een veilige
omgeving.

Controleer of huistaken zijn gemaakt. U mag de les al eens
opvragen, indien uw kind daar zelf naar vraagt, of interesse tonen
en laten zien dat u het ook belangrijk vindt dat uw kind zich inzet
voor de gegeven opdracht.
Kinderen van de eerste en de tweede graad hunkeren al eens naar
een luisterend oor bij het hardop lezen.
We verwachten dat u ons contacteert, indien er zich ernstige
moeilijkheden voordoen bij het maken van huiswerk. U mag gerust
uw reacties hier rond noteren in de agenda van uw kind.
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze
verwerven in het maken van huiswerk. Geef hen de autonomie die
ze verdienen en aankunnen. Controleer gewoon of het huiswerk is
gemaakt. Voor kinderen van een eerste leerjaar kan het nodig zijn
om toezicht te houden, maar laat kinderen van een zesde leerjaar
gerust volledig de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het
plannen en uitvoeren van hun taken.
3. Wat verwachten we zeker niet van de ouders?
We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert. Verbeteren is
ons werk. U kan wel het kind erop wijzen dat er fouten instaan,
maar laat het kind ze zelf opsporen. Duid dan wel de oefeningen
aan waar het fout ging zodat de leerkracht een correct beeld krijgt.
We verwachten niet dat u uitleg geeft wanneer uw kind iets niet
begrepen heeft. Moedig uw kinderen aan om met vragen naar de
leerkracht te komen. Indien we leerinhoud op een verschillende
manier gaan uitleggen aan de kinderen, maken we de situatie voor
onze kinderen alleen maar moeilijker.
We verwachten niet dat u nog extra huiswerk opgeeft of dat je zelf
nog uren met het kind bezig bent rond de leerinhoud. Het kind
heeft ook nog veel behoefte aan spel, aan vrije tijd. Dat hebben ze
na een dagje flink werken wel verdiend.
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4. Wanneer geven we huiswerk?
Op welke dagen is het mogelijk dat de kinderen huiswerk moeten
maken ?
Van het eerste tot en met het vierde leerjaar kunnen de kinderen
4 dagen huiswerk krijgen.
Ze krijgen nooit huiswerk op woensdag.
In het vijfde en zesde leerjaar kunnen de leerlingen elke dag
huiswerk krijgen. Op vrijdag worden de huistaken en lessen voor
de hele volgende week opgegeven. Op die manier kunnen zij zelf
hun taken plannen.
In het eerste leerjaar wordt er 4 keer per week een huistaak
gegeven om de aangeleerde letters of woordjes in te oefenen .
Omdat het leesproces nog in zijn beginfase is, raden we aan om
iedere dag samen met uw kind luidop te lezen.
In het tweede leerjaar leren de kinderen de tafels. Vanaf dat
moment is het aangeraden de tafels elke dag enkele minuten te
oefenen.
In het derde en vierde leerjaar blijven de maal- en de deeltafels
heel belangrijk en moeten ze goed geoefend worden. Ook de plusen minoefeningen tot 20 moeten geautomatiseerd zijn.
In het vijfde en zesde leerjaar leren de kinderen Frans.
Daarom raden we aan dat de leerlingen elke dag 5 à 10 minuten
Frans oefenen.
De dag voor of na een vakantie worden er geen toetsen of
huistaken gegeven. Dit geldt voor de ganse lagere school.
Per dag krijgen de kinderen maximum 2 toetsen om te leren.

5. Tijdsduur.
1ste en 2de leerjaar
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar

15 minuten
15 à 20 minuten
30 à 45 minuten

Als je merkt dat deze tijdsduur thuis niet haalbaar is, kun je dit best
melden aan de leerkracht. Duid aan hoe ver je kind geraakt is als
de opgegeven tijd om is.
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6. Het geven en opvolgen van huistaken.
Huistaken worden op het bord genoteerd. De kinderen schrijven
deze over in de agenda.
De leerkrachten leggen de taken duidelijk uit aan de kinderen.
In de derde graad worden de huistaken voor de hele volgende
week op vrijdag opgegeven. Op die manier kunnen de kinderen zelf
hun taken plannen. De taken worden vooraf in de klas duidelijk
besproken.
De huistaken worden door de leerkrachten individueel of klassikaal
verbeterd.
Toetsen waarvoor de kinderen moeten leren, worden tijdig aan de
kinderen meegedeeld.
Kinderen uit parallelklassen (vb. 6A en 6B) krijgen niet noodzakelijk
dezelfde huistaken, ze krijgen wel dezelfde toetsen voor het
rapport.
7. Welke huistaken krijgen onze kinderen?
De huistaken die onze kinderen krijgen, kunnen heel divers zijn:
rekenopdrachten, taal, opzoekwerk, lezen, een interview afnemen,
knutselen, een gedichtje overschrijven, een spreekoefening
voorbereiden, foto’s verzamelen enz.
Regelmatig moeten de kinderen ook iets leren.
Uw kind zal ook spreekopdrachten krijgen. Denk aan een
spreekbeurt, een boekbespreking, enz. Belangrijk is dat deze
oefeningen spontaan van de kinderen komen. Wij verwachten op
dit vlak zeker geen perfectie. Het is dus niet de bedoeling dat
ouders deze taak op zich nemen.
8. Huiswerk niet gemaakt!
Indien het huiswerk niet werd gemaakt, moet het tegen de
volgende dag gemaakt worden. Dit wordt steeds vermeld in de
schoolagenda. Bij geregelde problemen neemt de leerkracht
contact op met de ouders.
Via de schoolagenda kunt u ook communiceren met de
leerkrachten.
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