
 

 

 

Huiswerk op OBS Kudelstaart  

 

Op OBS Kudelstaart vinden wij het belangrijk en wenselijk dat kinderen na schooltijd zoveel 

mogelijk in de gelegenheid zijn te spelen, te sporten, een hobby uit te oefenen, te ontspannen. 

Toch hoort huiswerk daar ook bij.  
 

Waarom huiswerk? 

● Huiswerk zorgt ervoor dat leerlingen de stof  beter onthouden en begrijpen, doordat ze 

hun kennis en vaardigheden verfijnen en uitbreiden. 
● Huiswerk bevordert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen 

leren van de leerlingen. 

● Leerlingen ontwikkelen een huiswerkattitude. Met andere woorden; ze wennen aan het 

maken van werk voor school in de thuissituatie. Een goede huiswerkattitude is van groot 

belang voor het slagen op het Voortgezet Onderwijs. Het is van belang dat een leerling de 

kans krijgt zich hierin te ontwikkelen. 

● Huiswerk op de basisschool zorgt ervoor dat kinderen beter leren plannen, ervaring 

opdoen met het maken van huiswerk en daardoor op het Voortgezet Onderwijs 

makkelijker aansluiten en betere cijfers halen.  

● De ouders kunnen via het huiswerk zien waar hun kind mee bezig is op school. Hierdoor 

is het voor ouders het makkelijker hun kind te begeleiden en de ontwikkeling te volgen. 

 
Soorten huiswerk 
In principe is al het werk dat door school wordt gegeven om buiten schooltijd thuis te maken 

huiswerk. Wij onderscheiden verschillende vormen van huiswerk. 

 
Huiswerk als extra ondersteuning 

Soms is het nodig voor een leerling om een (korte) periode extra te oefenen om een bepaalde 

vaardigheid onder de knie te krijgen als blijkt dat een leerling dit extra oefenen nodig heeft. 
Soms  is het goed dat een kind hier thuis extra mee oefent. We noemen dit het zogenaamde 

huiswerk als extra ondersteuning. De leerkracht heeft de expertise in huis om te weten 

wanneer een leerling ervoor in aanmerking komt. De inhoud, de periode, de werkwijze en de 

resultaten worden besproken met de ouders.  

 

Huiswerk om te oefenen 

Deze vorm van huiswerk wordt gegeven om leerlingen de gelegenheid te geven om 

aangeboden lesstof eigen te maken, te verfijnen of uit te breiden. Dit draagt bij aan de 

automatisering van de al aangeboden lesstof. De stof bij dit huiswerk is voor de leerling 

bekende stof. Een mooi voorbeeld is het leren van de tafels van 1 t/m 10. Hoe meer een kind 

hiermee oefent op zoveel mogelijk verschillende manieren hoe sneller een leerling de tafels 

kent en deze dan weer kan toepassen in de rekenstof op school. 

 

Presentaties en werkstukken 

De voorbereiding van een boekbespreking of spreekbeurt en het maken van een werkstuk 

wordt voor een groot deel thuis gedaan en kan als huiswerk worden gezien. 

 



Structureel huiswerk 

Structureel huiswerk is voor alle kinderen bestemd. De leerstof is in de klas al aangeboden. 

De leerlingen kennen de inhoud en de aanpak van het opgegeven werk. De opdrachten 

kunnen bestaan uit het maken van opdrachten en het leren voor een toets. In groep 7 en 8 

krijgen leerlingen huiswerk op om te oefenen met spelling, woordenschat, begrijpend lezen of 

rekenen. 
Leren voor een toets 
Vanaf groep 5 krijgen leerlingen voor een toets de samenvatting van de leerstof of een 

overzicht van het te leren werk van aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en 

Engels. Hoewel het volgen van de lessen op school voldoende moet zijn om de toetsen goed te 

kunnen maken kan het thuis oefenen en lezen van de samenvatting een leerling helpen de 

toets met meer zelfvertrouwen en wellicht ook beter te maken. 
De datum van een eventuele toets staat vooraf vast en wordt minimaal een week vooraf 

gemeld.  

 

Agenda 

Om de leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs (het leren plannen en 

zelfstandig om te kunnen gaan met het maken van huiswerk) adviseren we de kinderen in 

groep 7 en 8 gebruik te maken van een agenda. Indien men geen agenda wenst aan te 

schaffen krijgen de leerlingen als alternatief hiervoor een bijhoud blad van school. De 

kinderen noteren het opgedragen werk op dit blad en bewaren dat in hun map. 

 

Wat gebeurt er met het huiswerk op school? 

Afhankelijk van de inhoud wordt het huiswerk nagekeken door de leerkracht en/of besproken 

met de leerlingen. De geoefende leerstof wordt getoetst. De toetsen gaan in de meeste 

gevallen mee terug naar huis zodat ouders kunnen zien wat de resultaten zijn. 

 

Wat kunnen de ouders van de school verwachten? 

De leerkracht geeft een duidelijke instructie bij het opgeven van huiswerk. Het is de taak van 

de leerkracht om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. 

Als een leerling zijn of haar huiswerk meerdere keren niet maakt of leert, neemt de leerkracht 

contact op met de ouders. Voor het houden van een presentatie of het inleveren van een 

werkstuk mag u van de school verwachten dat kinderen en ouders van te voren weten 

wanneer hun kind aan de beurt is of wanneer de uiterste inleverdatum is. 

 

Wat verwacht de school van ouders ? 

Wij verwachten dat elke leerling het meegegeven werk thuis maakt of oefent. Bij het voor- 

bereiden van boekbesprekingen, spreekbeurten, werkstuk, presentaties, etc. hebben 

leerlingen vaak thuis tijd nodig om bijvoorbeeld informatie te zoeken op het internet of 

bibliotheek. Het is fijn als kinderen hierbij hulp krijgen. Dat kan ook door bijvoorbeeld een 

presentatie thuis te oefenen voor publiek of het werkstuk na te laten kijken.  

De school verwacht dat ouders belangstelling tonen in het huiswerk. Motiveren en 

aanmoedigen hebben een positief effect op de houding van het kind ten opzichte van het 

huiswerk. Ook hulp bieden bij het plannen van het huiswerk (in de agenda) kan het kind rust 

bieden en motiveren om het huiswerk te maken of te leren. 

Wij verwachten van ouders dat zij contact zoeken met de leerkracht wanneer zij merken dat 

hun kind veel langer doet over het huiswerk dan de beschreven richtlijnen of op een andere 

manier vastloopt met het huiswerk. 

 

Communiceren van en over het huiswerk 



In groep 4 en 5 laten de leerkrachten aan de ouders via de mail weten wanneer een leerling 

een presentatie heeft of een werkstuk moet inleveren. In de klas wordt het werk uitgelegd en 

door de leerkracht opgegeven. De leerlingen noteren dit in hun agenda of op het bijhoud blad. 

De stencils die bij het huiswerk horen worden in de klas uitgedeeld en door de kinderen in 

hun huiswerkmap gedaan.  

In groep 4, 5 en 6 noteert de leerkracht de datum van een toets op het bord in de klas en mailt 

deze datum ook naar de ouders via Social Schools. Vanaf groep 7 wordt de toetsdatum alleen 

nog via Social Schools aan ouders kenbaar gemaakt en geeft de leerkracht de datum in de klas 

op aan de leerlingen. Halverwege groep 8 worden ouders niet meer over huiswerk en 

toetsdata geïnformeerd. De verantwoordelijkheid ligt dan volledig bij de leerlingen.  

 

Huiswerkmap 

De leerlingen bewaren het werk in hun huiswerkmap. Deze map gaat in de groepen 4, 5 en 6 

op aangeven van de leerkracht mee naar huis en school. De  leerlingen van de groepen 7 en 8 

nemen de map elke dag mee naar school en huis. 

 

De hoeveelheid huiswerk 

Niet iedere leerling werkt of leert even snel. Ook in de aanpak van huiswerk kunnen grote 

verschillen tussen leerlingen zijn. We gaan uit van een gemiddelde maximale tijdsinvestering 

per groep. Wanneer u merkt dat het opgegeven werk echt te veel tijd vraagt van uw kind of de 

stof te moeilijk isneem dan contact op met de leerkracht. 
 

  



 

 

Schema 
 

groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

Presentatie 

boekbespreking) 

1 x per jaar 

duur: ± 5 min 

Op school maken 

en thuis oefenen 

Presentatie 

boekbespreking 

1 x per jaar  

duur: ± 5 min 

Op school maken 

en thuis oefenen 

Presentatie 

boekbespreking 

1 x per jaar 

duur:± 5 - 10 min 

Thuis maken en 

oefenen 

Presentatie 

boekbespreking 

1 x per jaar 

duur: > 10 min.  

Thuis maken en 

oefenen 

 

Presentatie 

boekbespreking 

1 x per jaar  

duur: 10-15 min. 

Thuis maken en 

oefenen 

 

   Werkstuk 

 

1 x per jaar 

Tijd voor maken 

op school bijv. in 

de weektaak  en 

thuis. 

Aanleren volgens 

vast stappenplan. 

  

Werkstuk 
 

1 x per jaar 

Aanleren volgens 

vast stappenplan. 

Onderwerp: vrij. 

Presentatie nav 

werkstuk is 

facultatief 

Oefenen van tafels Oefenen van tafels    

 Leren voor een 

toets 

Leren voor een 

toets 

Leren voor een 

toets 

Leren voor een 

toets 

   1 x pw huiswerk 

taal, rekenen of 

begr. lezen.  

Vanaf herfstvak. 

2x  pw op vaste 

dagen. 

2 x pw huiswerk 

taal, rekenen of 

begr. lezen 

Op vaste dagen 

 
 
 
 
 
 


