
HUISWERKBELEID 
 

1. oefenmomenten eerste en tweede graad 

In de eerste en tweede graad hebben de kinderen een drietal oefenmomenten per week in de klas. 

Het automatiseren van leerstof gebeurt onder begeleiding van de leerkracht, soms met ondersteuning 

van een tutor of een vrijwilliger. Elke leerling werkt tijdens dit oefenmoment op maat. 

2. huiswerk eerste en tweede graad 

flexibel te plannen  

Wij kiezen in de eerste en tweede graad bewust voor een huiswerkbeleid waarbij kinderen na de 

schooluren tijd hebben om te ontspannen. Huiswerk wordt in het begin van de week en op maat van 

de kinderen opgegeven via de schoolagenda. Je kan samen met je kind bepalen op welke dagen het 

huiswerk geoefend wordt. We voorzien taken/lessen voor 3 huiswerkmomenten.  

lezen of taken met feedback 

We vinden het belangrijk dat je kind thuis regelmatig leest. Voor wiskunde en spelling krijgen de 

kinderen taken die onmiddellijke feedback geven. Bijvoorbeeld splitskaartjes, tafelkaartjes, 

woordkaartjes, online oefeningen op Bingel, … . We vragen om deze taken op te volgen via de 

schoolagenda of oefenkaart. 

afgebakend in tijd 

Een huiswerkmoment moet in de eerste graad maximum 15 minuten en in de tweede graad maximum 

30 minuten duren. 

3. huiswerk derde graad  

In de derde graad worden grote lessen en taken op het einde van de week in de schoolagenda 

genoteerd. Soms kan daar nog een kleine taak bijkomen. Op die manier wordt er volop ingezet op 

leren studeren en plannen. De manier van studeren wordt in de klas besproken zodat kinderen hun 

studiemethode kunnen bijsturen en verbeteren. Het zou kunnen dat de leerkrachten vragen om een 

‘studiebewijs’ te maken om op die manier zicht te krijgen op de studiemethode. Een huiswerkmoment 

moet in de derde graad maximum 45 minuten duren. 

Voor sommige kinderen met extra zorg kan er wel in overleg met de ouders, leerkracht en 

zorgcoördinator, gezocht worden naar één of andere ondersteuning na schooltijd. 

4. huiswerkstudie 

Op maandag, dinsdag en donderdag is naschoolse studie mogelijk. In de studie moet er rustig gewerkt 

worden onder toezicht van een leerkracht of een medewerker van de opvang. Indien je kind na 

schooltijd liever speelt en het huiswerk thuis maakt, is opvang een betere optie dan huiswerkstudie. 


