
Huiswerkflyer 
Het leren dragen van verantwoordelijkheden 

en het ontwikkelen van zelfstandigheid. Zo 

bereiden ze zich langzaam voor op het 

vervolgonderwijs. 

Wat kunt u als ouders doen? 

Belangstelling tonen voor wat op school 

gebeurt door  uw kind(eren) er naar te 

vragen en de ouderavonden te bezoeken. 

Uw kind(eren) helpen door met ze af te 

spreken, wanneer ze hun huiswerk het beste 

kunnen maken (leren plannen) en waar (bij 

voorkeur een vaste plek). 

Helpen bij bijv. een spreekbeurt door samen 

met uw kind(eren) een onderwerp te 

bedenken en informatie te verzamelen. 

Er op toezien, dat elke dag 10 minuten aan je 

huiswerk besteden beter is dan één keer erg 

lang. 

Uw kind(eren) motiveren, controleren en 

overhoren; het is niet de bedoeling dat u het 

huiswerk van uw kind(eren) maakt. 

Uw kind(eren) zelf verantwoordelijk maken 

voor het huiswerk en de materialen. 

Doelstelling 

2017-2018 

Specifieke afspraken 

Groep 8-kinderen krijgen van school een agenda 

om hun huiswerk in te schrijven. Dit als 

voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 

Aan het begin van een project krijgen de 

kinderen (gr. 5 t/m 8) een pakketje mee met de 

te leren samenvattingen, Engelse woorden, 

weekwoorden  en spreekwoorden en gezegden. 

De topografie-kaartjes gaan 1 week van tevoren 

mee om thuis te leren. 

De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun 

huiswerkmaterialen. Deze worden niet opnieuw 

uitgereikt. 

Indien het huiswerk niet in orde is, wordt de 

leerling verzocht om met een oplossing te 

komen. 

Indien het huiswerk meerdere malen niet in orde 

is, zal uw kind dit op school na schooltijd 

moeten maken. 

———————————————————————————————————————————————————————— 

De aangegeven hoeveelheid huiswerk is een algemene 

richtlijn. Leerkrachten kunnen hiervan afwijken 

wanneer zich onvoorziene feiten voordoen of indien 

het rooster het niet toelaat ivm. bijvoorbeeld vrije 

dagen of andere geplande activiteiten. 



Huiswerkoverzicht per groep       Schooljaar 2017-2018 

Groep 3 
 

 Dagelijks 10 minuten lezen 

 Leeshuiswerk (Veilig en vlot boekjes) 

 Boekbespreking (1x per jaar) 

 Incidenteel: rekenen, spelling, BLOON en  

 afmaakwerk 

 

Groep 4 
 

 Dagelijks 10 minuten lezen 

 Tafels inoefenen en herhalen (1 t/m 5 en 10) 

 Boekbespreking (1x per jaar) 

 Vertelbeurt over meegebracht voorwerp (1x 

per jaar) 

 Incidenteel: leeshuiswerk, rekenen, spelling, 

BLOON en afmaakwerk 

Groep 5 
 

 Tafels inoefenen en herhalen (1 t/m 10) 

 Oefenen voor toetsen Alles-in-1 

 Topografie (vanaf 2e helft van het schooljaar) 

 Boekbespreking (1x per jaar) 

 Spreekbeurt (1x per jaar) 

 Werkstuk (thema van Alles-in-1)(1x per jaar) 

 Incidenteel: leeshuiswerk, rekenen, spelling, 

BLOON en afmaakwerk 

 

Groep 6 
 

 Oefenen voor toetsen Alles-in-1 

 Topografie 

 Wekelijks rekenen (vanaf 2e helft van het 

schooljaar) 

 Boekbespreking (1x per jaar) 

 Spreekbeurt (1x per jaar) 

 Werkstuk (thema van Alles-in-1)(1x per jaar) 

 Incidenteel: leeshuiswerk, rekenen, spelling, 

BLOON en afmaakwerk 

Groep 7 
 

 Oefenen voor toetsen Alles-in-1 

 Topografie 

 Wekelijks huiswerk: selectie van ww-spelling, 

woordenschat, studievaardigheden, 

begrijpend lezen en rekenen (2 onderdelen) 

 Boekbespreking (1x per jaar) 

 Spreekbeurt mbv powerpoint (1x per jaar) 

 Werkstuk (2x per jaar) 

 Incidenteel: leeshuiswerk, rekenen, spelling, 

BLOON en afmaakwerk 

Groep 8 
 

 Oefenen voor toetsen Alles-in-1 

 Topografie 

 Wekelijks huiswerk: selectie van ww-spelling, 

woordenschat, studievaardigheden, 

begrijpend lezen en rekenen (3 onderdelen) 

 Nieuwskring (1x perjaar) 

 Boekbespreking (1x per jaar) 

 Spreekbeurt mbv powerpoint(1x per jaar) 

 Werkstuk (2x per jaar) 

 Incidenteel: leeshuiswerk, rekenen, spelling, 

BLOON en afmaakwerk 

 


