Huiswerkbeleid
Wat zijn onze doelstellingen met huiswerk en lessen m.a.w. waarom geven
we huiswerk ?
● automatisering en inoefenen (inslijpen) van geziene leerstof.
● Leren leren en plannen als houding.
● Betrokkenheid van ouders. Weten waarmee de kinderen bezig zijn
binnen de klas.
Hoe ?
● We werken met een weekplanner voor de klassen van het eerste
t.e.m. het vierde leerjaar. De kinderen krijgen onmiddellijk een
weekoverzicht. Op deze manier kunnen ze zelf lessen inplannen en
rekening houden met hun eigen buitenschoolse activiteiten.
● Vanaf het vijfde leerjaar wordt de agenda ingevuld door de
kinderen zelf. Dit ook in functie van de voorbereiding op het
secundair onderwijs. Lessen worden altijd een tijd op voorhand
meegedeeld. Hierdoor kunnen de leerlingen de hoeveelheid van
de les in de tijd spreiden en rekening houden met eigen
buitenschoolse activiteiten. Stap voor stap worden de kinderen van
het vijfde leerjaar in dit plannen begeleid.
● De agenda is ook een communicatiemiddel, hierin worden
boodschappen van de school naar thuis of omgekeerd genoteerd.
Wat verwacht de school van de ouders ?
● De ouders volgen de kinderen op i.v.m. het maken van huiswerk en
lessen. Ann de ouders van het 1ste en 2de leerjaar wordt gevraagd
om de weekplanner of agenda zeker te ondertekenen.
● Maakt je kind fouten in het huiswerk dan mag hij/zij dit verbeteren
met een groene balpen of groen potlood voor het eerste leerjaar.
Op deze manier krijgt de leerkracht zicht op het verwerven van de
leerstof.
● Indien je kind moeilijkheden heeft bij het maken van zijn huiswerk
qua duur of inhoud gelieve dit te melden aan de leerkracht.
● Het huiswerk staat voor extra inoefening en niet voor het behalen
van punten.
Wat mag je als ouders van de school verwachten ?
● Geen huiswerk op woensdag en vrijdag (tenzij het huiswerk in de
hogere klassen langere tijd op voorhand werd aangegeven)
● Dat wat geleerd moet worden ook verbeterd is. (juiste antwoorden
staan genoteerd)
● KV staat voor klassikale verbetering.
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● KW staat voor klassikaal werk.
● CS staat voor correctiesleutel.
● Indien er nog veel fouten staan in KV, KW of CS ga dit dan zeker
melden aan de leerkracht. Op deze manier kunnen we jouw kind
beter opvolgen bij de verbetering.
● Dat de leerstof reeds aangebracht werd in de klas. Dit is de taak
van de school.
● Kinderen die in de studie blijven, kunnen vragen stellen aan de
leerkracht die studie heeft.
● Hoelang kan een leerling werken aan het huiswerk:
1ste leerjaar: 10 tot 15 min.
2de leerjaar: 15 tot 20 min.
3de leerjaar: 25 tot 30 min.
4de leerjaar: 30 tot 40 min.
5de leerjaar: 45 tot 50 min.
6de leerjaar: 50 tot 60 min.
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