Huiswerkbeleid CBS ’t Kompas
Deze informatiebrochure is opgezet om u als ouder(s)/verzorger(s) te informeren over de rol
van huiswerk op ‘t Kompas. We hopen dat deze informatie u een compleet beeld geeft van het
huiswerk in de groepen 3 t/m 8. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot
de groepsleerkracht van uw kind(-eren).

Wat is het doel van huiswerk?
Op ‘t Kompas vinden we leren omgaan met huiswerk belangrijk. We willen kinderen stap voor
stap meer verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen (huis-)werk. Dit doen we, omdat
dit volgens ons een goede zaak is in de ontwikkeling van kinderen, maar ook met het oog op
de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We willen de kinderen laten wennen aan
huiswerk en leren plannen.

Functie van het huiswerk
Het huiswerk heeft de volgende functies:
- Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma
- Het draagt bij aan het leren plannen en (zelfstandig) leren
- Extra oefenstof voor die leerlingen die het nodig hebben
- Oefenen van behandelde oefenstof (bijvoorbeeld als voorbereiding op een proefwerk)
- Toepassen van kennis en/ of vaardigheden
- Voorbereiden van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld voor een spreekbeurt).

Uitgangspunten
- Alle leerstof wordt onder schooltijd aangeboden.
- De huiswerkopdrachten zijn zinvol en kunnen zonder veel extra hulp gemaakt
worden.
- Er is een opbouw in huiswerk van groep 3 t/m 8, in zowel de hoeveelheid werk als de
tijdsbesteding.
- Voor kinderen die op school extra zorg krijgen, kan de hoeveelheid huiswerk en de
tijdsbesteding variëren.

Opbouw huiswerk
Groep 3
In groep 3 wordt er door middel van een leesmap oefenmateriaal voor technisch lezen mee
naar huis gegeven.
Groep 4
In groep 4 vindt een eerste kennismaking plaats met het maken van huiswerk.
Kinderen wennen er op deze manier aan, dat er in de komende jaren (leer)opdrachten mee
naar huis worden gegeven. Kinderen hoeven nog geen agenda te hebben, maar weten dat ze
af en toe een huiswerkopdracht hebben.
-

wekelijks het woordpakket van de week om over te schrijven
na de kerstvakantie regelmatig een tafelblad om de tafels van 1 t/m 10 te leren
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Groep 5
-

wekelijks het woordpakket van de week om te leren
wekelijks huiswerk voor rekenen of taal (afgestemd op individuele onderwijsbehoefte)
na kerstvakantie voorbereiden spreekbeurt

Voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur hoeven kinderen niet extra thuis
te oefenen / leren.
Groep 6 t/m 8
In de groepen 6 t/m 8 wordt van kinderen verwacht dat ze steeds zelfstandiger worden in het
leren, maken en organiseren van het huiswerk. Er wordt verwacht dat ieder kind een agenda
heeft om het huiswerk in te kunnen noteren en te plannen. Op deze wijze maken we de
kinderen verantwoordelijk voor het eigen werk en is de aansluiting bij het voortgezet onderwijs
gewaarborgd.
-

wekelijks het woordpakket van de week om te leren
wekelijks huiswerk voor taal
wekelijks huiswerk voor rekenen
regelmatig huiswerk voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur)
voorbereiden spreekbeurt en boekbespreking

Extra groep 7 en 8
Afhankelijk van het jaarprogramma huiswerk voor EHBO en/of verkeer i.v.m. examen.
Huiswerkbegeleiding op school
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het toelichten en meegeven van het huiswerk.
Ook wordt met de kinderen afgesproken wanneer het huiswerk terug moet worden ingeleverd.
Wanneer het huiswerk regelmatig niet gemaakt of wordt ingeleverd, zullen wij contact met u
opnemen.
Huiswerkbegeleiding thuis
We vinden de hulp en inzet van ouder(s) / verzorger(s) bij het maken en leren van huiswerk
belangrijk. U kunt een positieve invloed hebben op de manier waarop uw kind huiswerk maken
ervaart.
Het huiswerk moet niet als belastend worden ervaren. Wanneer dit wel het geval is, neemt u
dan gerust contact op met de groepsleerkracht.
Tips:
1.
2.
3.
4.
5.

informeer regelmatig naar het huiswerk
laat het huiswerk op een vast moment maken/leren
zorg voor een rustige plek
zorg voor evenwicht tussen huiswerk en ontspanning
ondersteun je kind bij het maken/leren van huiswerk, maar laat het kind wel zelf het
huiswerk maken!
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