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Huiswerkbeleid op de Vink 

Oktober 2019 

Waarom geven we huiswerk mee aan onze leerlingen? 

Er zijn verschillende redenen waarom de Vink haar leerlingen regelmatig huiswerk 
meegeeft: 

• Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van leerlingen. Het moedigt 
zelfdiscipline aan en leert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen werk. Leerlingen wordt taakbesef bijgebracht, ze leren plannen en 
oefenen ook met het zelf oplossen van problemen.  

• Huiswerk maken betekent ook uitbreiding van leertijd, waardoor 
leerprestaties verbeteren. Door het maken van huiswerk wordt de leerstof 
verwerkt, onthouden. Ook zorgt huiswerk voor verdieping van kennis. 

• Huiswerk (leren) maken op de basisschool is een goede voorbereiding op 
vervolgonderwijs. Als kinderen al jong vertrouwd raken met het maken van 
huiswerk, draagt dat bij aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier 
van werken in het voortgezet onderwijs.  

• Huiswerk zorgt ook voor betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school 
en het leren van hun kind. Door het huiswerk dat thuis gemaakt wordt, 
kunnen ouders beter zicht krijgen op wat op school gebeurt. 

 

Welke leerlingen krijgen huiswerk, hoe vaak en welk huiswerk 
krijgen zij? 

De Vink wil het huiswerk in een ‘doorgaande lijn’ aanbieden. Daarom is er gekozen 
voor een geleidelijke opbouw in de hoeveelheid, frequentie en inhoud. Omdat De 
Vink leerinhouden zoveel mogelijk wil laten aansluiten op het niveau van de 
leerlingen wordt ook met het huiswerk op een aantal leergebieden gedifferentieerd. 
In onderstaand schema is het huiswerk voor de leerlingen in groep 4 t/m 8 
beschreven. Dit is een richtsnoer. Vanwege omstandigheden of specifieke leerdoelen 
kan hier door leerkrachten van afgeweken worden. Afhankelijk van leerprestaties en 
bijzondere omstandigheden (zoals RT, bij geconstateerde hiaten of als werk niet af 
is) kunnen leerlingen extra huiswerk of vervangend huiswerk mee naar huis krijgen. 
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Naast het huiswerk, bereiden de leerlingen natuurlijk ook thuis hun nieuwsflits, 
boekbespreking, spreekbeurt en eventueel hun werkstuk voor. Leerlingen die 
deelnemen aan de Plusgroep kunnen ook daarvoor extra maak- en/of leerwerk 
krijgen. 

 

Groep Hoe vaak 
huiswerk? 

Hoe veel 
huiswerk per 
week? 

Welk maakwerk? Welk leerwerk? 

4 Vanaf de Kerst 1x 
per week op een 
vaste dag 

Maximaal 15 
minuten per 
week  

Spelling, rekenen, 
begrijpend lezen of 
taal  

Tafels 

5 1x per week op een 
vaste dag. 

Maximaal 30 
minuten per 
week  

Spelling, rekenen en 
begrijpend lezen of 
taal 

Tafels en 
topografie 

6 2x per week, 
maakwerk op een 
vaste dag en 
leerwerk op 
wisselende dagen  

Maximaal 45 
minuten per 
week (1 toets of 
1 SO) 

Spelling, rekenen, 
begrijpend lezen of 
taal (werkbladen of op 
de computer) 

Engels (SO’s) en 
AK/N&T/GS 
(toetsen) 

7 3x per week op 
wisselende dagen 

Maximaal 1 uur 
per week (toets 
of 1 SO) 

Spelling, rekenen en 
begrijpend lezen, taal 
informatieverwerking/ 
studievaardigheden 
(werkbladen of op de 
computer) 

Engels (SO’s), 
verkeer en 
AK/N&T/GS 
(toetsen) 

8 4x per week op 
wisselende dagen 

Maximaal 1 uur 
en 15 minuten 
per week (1 
toets en 1 SO) 
Vanaf mei: 
huiswerkweken 

Spelling, rekenen, 
begrijpend lezen, taal 
informatieverwerking/ 
studievaardigheden 
(werkbladen en/of op 
de computer) 

Engels (SO’s) en 
AK/N&T/GS 
(toetsen) 
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Hoe begeleiden leerkrachten en ouders/verzorgers de leerlingen 
bij hun huiswerk? 

De leerkracht 

Het leerwerk wordt tenminste 1 week vooruit gepland door de leerkracht en 
wekelijks met de kinderen van groep 6 t/m 8 in de agenda gezet. Ook krijgen de 
kinderen instructie over het huiswerk om te voorkomen dat ze thuis tegen 
problemen aanlopen. Hiervoor wordt wekelijks tijd in het lesprogramma 
ingeroosterd. Het huiswerk staat ook op het bord én op het Social Schools (op 
www.basisschooldevink.nl vindt u een link). Vanzelfsprekend kunnen leerlingen met 
vragen hierover altijd bij de leerkracht terecht. De leerkracht controleert of het 
huiswerk is gemaakt en bespreekt (delen van) het huiswerk klassikaal. Indien hij/zij 
constateert dat leerlingen het huiswerk niet maken, worden ouders hierover 
geïnformeerd. Het huiswerk wordt de volgende dag op school ingehaald. Indien 
nodig wordt samen met leerling en ouders naar oplossingen gezocht. 

Ouders/verzorgers 

Het huiswerk is de verantwoordelijkheid van het kind en het kind zal dus in eerste 
instantie zelf problemen hierbij moeten (leren) oplossen. Van ouders/verzorgers 
wordt verwacht dat zij een positieve grondhouding aannemen ten opzichte van 
huiswerk en hierin interesse tonen. Ook wordt verwacht dat zij zorgen voor een 
geschikte (rustige) plaats in huis, waar het kind het huiswerk kan maken. 
Ouders/verzorgers worden geacht hun kind te helpen bij het plannen van het 
huiswerk (op rustige momenten) en indien nodig hulp te bieden. Ouders/verzorgers 
kunnen altijd contact opnemen met de leerkracht als zij problemen ervaren bij het 
begeleiden van hun kind, als ze vinden dat het huiswerk te belastend is voor hun 
kind of als er andere problemen zijn. 

 


