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ONS doel van huiswerk 

Op de ONS vinden we leren omgaan met huiswerk belangrijk. Onder huiswerk verstaan we al het werk dat 

kinderen thuis (in opdracht van school) maken of leren.  

Leren gebeurt zowel thuis als op school. Door middel van huiswerk verbinden we het leren thuis en op 

school aan elkaar: 

• stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

• leren plannen en organiseren  

• leren van ‘hoe moet ik leren?’  

• voorbereiden op het voortgezet onderwijs  

• kennis op doen / reproduceren van kennis 

• extra oefenen en herhalen van bekende leerstof, zodat die geautomatiseerd wordt en er ruimte 

vrijkomt in het werkgeheugen voor moeilijkere taken 

• behalen van optimale resultaten 

 

Uitgangspunten van ONS huiswerk 

 huiswerk wordt structureel aangeboden vanaf groep 5 

 de inhoud van alle leerstof wordt onder schooltijd aangeboden 

 leren omgaan met huiswerk krijgt in iedere groep aandacht  

 huiswerkopdrachten kunnen zonder veel extra hulp gemaakt worden 

 de planning van het type huiswerk is (waar mogelijk) iedere week gelijk 

 er is een opbouw in huiswerk van groep 5 t/m 8 voor zowel de hoeveelheid huiswerk als de 

(gemiddelde) tijdsbesteding 

 het regelmatig vergeten of niet-maken van huiswerk heeft consequenties 

 

Planning en opbouw 

Planning 

Het huiswerk wordt, minimaal een week van tevoren, opgegeven in de klas en meegegeven aan de 

leerlingen. In iedere groep wordt gestreefd naar een ‘standaard’ weekplanning van het type huiswerk. Op 

de schoolsite staat per groep deze weekplanning. 
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Opbouw per groep (hoeveelheid en tijdsbesteding) 

groep 5  

frequentie: 2 dagen per week  

tijdsbesteding: ca. 10 minuten gemiddeld per dag 

huiswerk aanbod is voor alle leerlingen gelijk, tenzij er extra ondersteuningsbehoeften (inhoud of 

tijdsbesteding) zijn.  

 

groep 6  

frequentie: 3 dagen per week (inclusief typecursus)  

Einde van het schooljaar wordt een intensieve huiswerkweek gepland 

tijdsbesteding: ca. 15 minuten gemiddeld per dag 

huiswerk aanbod is voor alle leerlingen gelijk, tenzij er extra ondersteuningsbehoeften (inhoud of 

tijdsbesteding) zijn.  

 

groep 7  

frequentie: 4 dagen per week  

Einde van het schooljaar wordt een intensieve huiswerkweek gepland 

tijdsbesteding: ca. 15 minuten gemiddeld per dag 

huiswerk aanbod is voor alle leerlingen gelijk, tenzij er extra ondersteuningsbehoeften (inhoud of 

tijdsbesteding) zijn.  

 

groep 8  

frequentie: 5 dagen per week  

Einde van het schooljaar wordt een intensieve huiswerkweek gepland 

tijdsbesteding: ca. 15 minuten gemiddeld per dag 

 

huiswerk aanbod is voor alle leerlingen tot de inschrijving op het Voortgezet onderwijs gelijk (tenzij er 

extra ondersteuningsbehoeften (inhoud of tijdsbesteding) zijn).  Daarna wordt het huiswerk gevarieerd 

aangeboden, gericht op het instroomniveau op het Voortgezet Onderwijs. 

 

Huiswerkbegeleiding op school  

Bij de begeleiding van huiswerk op school wordt er uitgegaan van de volgende punten:  

• in groep 5 wordt gestart met het ‘omgaan met huiswerk’. Het eerste half jaar leren de kinderen wat 

huiswerk is en hoe je dat kunt maken en leren; 

• in groep 6, 7 en 8 wordt jaarlijks gestart met het ‘omgaan met huiswerk’; 

• met het oog op de planning staat in de groepen het opgegeven huiswerk vermeld op het bord; 

• noteren in een agenda mag, maar is van ONS geen verplichting; 

• vanaf groep 6 is er controle op de inlevering van het huiswerk op de afgesproken dag.  

• bij herhaling van het niet maken of inleveren van huiswerk, zal dit met ouders worden besproken.  
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Huiswerkbegeleiding thuis  

We vinden de hulp en inzet van ouders/verzorgers met betrekking tot het huiswerk belangrijk. U kunt een 

positieve invloed hebben op de manier waarop uw kind huiswerk maken ervaart. Belangstelling tonen voor 

meegebracht huiswerk en uw kind helpen met het plannen van huiswerk gedurende de week zijn daar 

voorbeelden van. Veel kinderen vinden het prettig wanneer ouders het huiswerk even ‘overhoren’. Dit 

neemt een stukje onzekerheid weg en u als ouder/verzorger bent op de hoogte van hetgeen uw kind aan 

het leren is. Het kan ook zijn dat een kind moeite heeft met het maken en/of leren van huiswerk. De 

tijdsbesteding zoals aangegeven is een richtlijn. Wanneer uw kind veel langer over zijn/haar huiswerk doet 

kan dit een signaal zijn. Het huiswerk moet niet als belastend worden ervaren. Wanneer dit wel het geval 

is, neemt u dan gerust contact op met de leerkracht.  

 

Huiswerk tips voor thuis 

✓ Laat het kind het werk netjes opbergen en zorg dat (bv.) de map (overzichtelijk) op orde blijft. 

✓ Bespreek regelmatig wat het kind moet doen als huiswerk en wanneer het klaar moet zijn.  

✓ Zorg voor een ‘vaste’ huiswerktijd en huiswerkplaats.  

✓ Zorg voor een rustige plek waar niet te veel afleiding is.  

✓ Stimuleer het kind om aan zijn huiswerk te beginnen en help hem zo nodig op weg.  

✓ Wissel maakwerk met leerwerk af.  

✓ Verspreid ‘groot’ huiswerk over kortere momenten op over meerdere dagen. 

✓ Prijs uw kind regelmatig bij een goede inzet (en niet alleen bij goede prestaties!) 

  

 

 

 

  

  

  


