
Beleid huiswerk voor ouders en kind 
 
Huiswerk kan onderverdeeld worden in 2 soorten:  
 
Huiswerk: Huiswerk algemeen (voor de hele groep)  
Hulpwerk: Huiswerk, specifiek gericht op individuele mogelijkheden en behoeften van het kind.  
 
Wat voor hulpwerk wordt er gegeven? 
Vanaf groep 3 wordt er hulpwerk meegegeven aan kinderen. Dat kan op elk vakgebied plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld extra werk op het gebied van lezen, spelling of rekenen.  
 
Er is hulpwerk dat aan alle kinderen wordt meegegeven. Wanneer uw kind de inhoud beheerst, hoeft 
daar thuis natuurlijk niet mee geoefend te worden. 
 
Daarnaast is er hulpwerk dat alleen aan die kinderen wordt meegegeven die daar bij gebaat zouden 
zijn. Het is iets extra’s en wordt alleen meegeven in overleg met ouder en kind. Er zijn soms kinderen 
waarbij het niet helpend is om ze ook thuis nog te laten werken aan schoolwerk. 
 
Wat voor huiswerk wordt er gegeven? 
 
Vanaf midden groep 5 wordt er algemeen huiswerk opgegeven voor alle kinderen. Hierin kan 
gedifferentieerd worden naar het niveau van uw kind. Uw kind is wel verantwoordelijk voor het 
nakijken van zijn of haar werk alvorens ze het mee naar huis nemen. Ook hierin kan de leerkracht per 
leerling een andere keuze maken. 
 
Onderstaand schema geeft over het algemeen weer wat u structureel kan verwachten aan huiswerk 
in de verschillende groepen en waar / wanneer hulpwerk gegeven wordt. Let op! Dit is een richtlijn. 
 
Het kan zo zijn dat er in onderling overleg wordt afgeweken van het schema, maar ook dat er soms 
voor een vak een opdracht komt. Hierbij kunt u denken aan iets opzoeken of meenemen voor 
TopOndernemers. 
 
Groep 3 

Huiswerk  Frequentie  Hulpwerk Frequentie 

  Rijtjesboek om woordjes 
te lezen 
Lijn 3 
computerprogramma 

Ieder thema nieuw 
 
 
 

  Rekenen; leerlingen 
krijgen een blad mee om 
de sommen tot 10 te 
automatiseren(verliefde 
harten) 

Wekelijks 

 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4 

Huiswerk  Frequentie  Hulpwerk Frequentie 

  Dicteewoorden Elk blok (ongeveer 
1x per maand) 

  Tafels oefenen op 
schoolbordportaal.nl of 
tafeltrainer.nl 

Iedere keer nadat er 
een tafel is 
aangeboden. 

  Herhalingsblad extra 
oefening sommen 

na de methodetoets 

 
Groep 5 

Huiswerk  Frequentie  Hulpwerk Frequentie 

Topografie Nederland  
-provincies, grote 
steden, wateren 

Ongeveer 1x per 3 
weken 

Rekenen – bij uitval na 
een toets 

1x per 6 weken 

  Nieuwsbegrip – thuis 
alvast tekst lezen 

wekelijks 

  Ralfi-lezen – voor 
risicolezers 

Iedere vrijdag een 
tekst mee 

 
Groep 6 

Huiswerk  Frequentie  Hulpwerk Frequentie 

Topografie Nederland Ongeveer 1x per 3 
weken 

Rekenen – bij uitval na 
een toets 

1x per 6 weken 

  Nieuwsbegrip – thuis 
alvast tekst lezen 

wekelijks 

  Ralfi-lezen – voor 
risicolezers 

Iedere vrijdag een 
tekst mee 

 
Groep 7 

Huiswerk  Frequentie  Hulpwerk Frequentie 

Topografie Europa Ongeveer 1x per 3 
weken 

Woordjes Staal 1x per 4 weken 

Woordjes Engels 1x per week Woordpakket oefenen 
op Bloon 

1x per 3 weken – 
zolang dat blok aan 
bod komt 

Werkwoordschema 2x per 3 weken 
Ongeveer vanaf 
maart 

  

Verkeer 1x per 2 weken 
Jan t/m maart 

  

Werkstuk en 
Spreekbeurt 

1x per jaar   

 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 8 

Huiswerk  Frequentie  Hulpwerk Frequentie 

Topografie wereld Ongeveer 1x per 3 
weken 

Woordpakket spelling  1x per 3 weken – 
zolang dat blok 
aan bod komt 

Werkwoordschema  2x per 3 weken Woordpakket oefenen 
op Bloon 

1x per 3 weken – 
zolang dat blok 
aan bod komt 

Woordjes Engels 1x per 2 weken   

Spreekbeurt  1x per jaar volgens 
schema 

  

Boekverslag  1x per jaar volgens 
schema 

  

 
Wat verwachten we van de kinderen? 
- De kinderen noteren het huiswerk in een agenda (al dan niet digitaal) 
- De kinderen nemen de agenda en het bijbehorende werk mee naar huis en weer naar school. 
  Hiervoor krijgen zij (eenmalig) een huiswerkmapje van school. Een eigen map mag ook. 
- De kinderen voeren dit werk op een geschikt moment thuis uit (planning). 
- De kinderen  zijn gemotiveerd voor het uitvoeren van de huiswerkopdrachten.  
- De kinderen zorgen er voor dat het opgegeven huiswerk gemaakt, geleerd of opgezocht wordt. 
- De kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid over het opgegeven werk.  
 
Als het huiswerk niet begrepen wordt, dient het kind dit tijdig aan te geven bij de leerkracht. Dit geldt 
ook voor het ‘kwijtraken’ van het huiswerk. 
 
Wat mag je van de leerkracht verwachten?  
- De leerkracht ziet erop toe dat er niet teveel werk (tegelijk) opgegeven wordt. De opdrachten  
  moeten haalbaar zijn.  
- De leerkracht geeft toetsen tenminste 1 week van tevoren op. Bij grotere opdrachten, zal dit eerder  
  zijn (bijv. voor het maken van een werkstuk, spreekbeurt, boekbespreking).  
- Voor eenvoudiger “maakwerk” kan de termijn korter zijn. 
- Er zal geen huiswerk worden opgegeven in vakanties.  
- Huiswerk wordt besproken en de kinderen worden op de hoogte gebracht van de resultaten. 
- Huiswerk wordt door het kind genoteerd in de agenda en hangt zichtbaar in de klas. Tevens kan het  
  via Social Schools worden doorgegeven. 
 
Wat wordt er van de ouder verwacht? 
- De ouder houdt zoveel mogelijk zicht op het opgegeven huiswerk (kijkt bijvoorbeeld op een  
  vaste dag samen de agenda in).  Helpt zijn/haar kind zo nodig bij het maken van een planning. 
- Helpen mag, maar het hoeft niet. Het werk moet door de leerling zelfstandig gemaakt kunnen  
  worden. Overhoren bij toetsen of het oefenen van dictees is een goede manier om uw kind te  
  ondersteunen.  
- Er is thuis een geschikte (vaste) plek waar het huiswerk gemaakt of geleerd kan worden. 
  Als er problemen zijn met de uitvoering van het huiswerk hebben leerkrachten en ouders contact  
  met elkaar. Indien nodig kan men tot specifieke afspraken komen voor uw kind. 
 


