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1. Huiswerk
1.1 Doelstellingen
De volgende doelstellingen van huiswerk worden belangrijk gevonden op OBS Ekenrooi:
o
o
o

De zelfstandigheid van de leerling bevorderen;
In voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs de leerling leren plannen en
verantwoordelijkheid leren dragen voor een taak;
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

1.2 Praktische invulling
In de groepen 3 t/m 5 wordt incidenteel maakwerk of oefenmateriaal meegegeven indien de
leerkracht verwacht dat de leerling hier baat bij heeft. Dit gaat te allen tijde in overleg met de
ouders.
In groep 6 wordt wekelijks huiswerk mee naar huis gegeven, waar mogelijk aansluitend bij het niveau
van de leerling. In de groepen 7 en 8 wordt het maakwerk altijd afgestemd op het verwachte
uitstroomniveau van de leerling.
Maandelijks ontvangen ouders middels Parro een inhoudelijke update van het komende blok/thema
dat behandeld wordt in de klas.
Groep 3

Doel, huiswerk en frequentie
Doel
§ Het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Ouders wordt gevraagd om thuis aandacht te besteden aan:
- Dagelijks (voor)lezen;
- Het stimuleren van de leesmotivatie;
- Het vergroten van het klokbewustzijn.
Tijdens de informatieavond wordt het belang van voorlezen besproken
met ouders.

Groep 4

Doel
§

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Ouders wordt gevraagd om thuis aandacht te besteden aan:
- Dagelijks (voor)lezen;
- Het stimuleren van de leesmotivatie;
- Het vergroten van het klokbewustzijn.
Groep 5

Doel
§

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Ouders wordt gevraagd om thuis aandacht te besteden aan:
- Het oefenen van de tafels;
- Het oefenen van de klok.
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Groep 6

Doel
§
§

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid;
De zelfstandigheid van de leerling bevorderen.

Huiswerk en frequentie
1 keer per week, 1 oefen- of maakblad.
1 maakblad, staat gelijk aan 20 minuten oefenen middels de
oefensoftware van Muiswerk.
Op school wordt aandacht besteed aan het leren leren van teksten. De
leerling komt in aanraking met verschillende strategieën van leren.
Groep 7

Doel
§
§

De zelfstandigheid van de leerling bevorderen;
Het leren plannen en verantwoordelijkheid leren dragen voor
een taak in voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Huiswerk en frequentie
Start schooljaar tot kerstvakantie:
1 keer per week: 1 leer*- of maakblad*.
Vanaf kerstvakantie:
2 keer per week: 1 leer- en/of maakblad.
1 maakblad, staat gelijk aan 30 minuten werken middels de
oefensoftware van Muiswerk.
Als vervolg op groep 6 wordt middels verschillende leerstrategieën een
tekst inhoudelijk voorbereid, voordat een leerling deze als leerwerk mee
naar huis krijgt.
Groep 8

Doel
§
§

De zelfstandigheid van de leerling bevorderen;
Het leren plannen en verantwoordelijkheid leren dragen voor
een taak in voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Huiswerk en frequentie
2 keer per week: 1 leer- en/of maakblad.
1 maakblad, staat gelijk aan 30 minuten werken middels de
oefensoftware van Muiswerk.
De hoeveelheid van het maak- en leerwerk kan gedurende het schooljaar
oplopen passende bij het uitstroomniveau van de leerling.
De leerling bereidt de tekst middels een eigen leerstrategie op school
voor, alvorens het leerwerk mee naar huis gaat.
*
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* Leerblad: te denken valt aan het voorbereiden en leren voor toetsen van Natuur-, Wereld- en
Tijdzaken.
* Maakblad: kan bestaan uit een maakblad (rekenen/spelling/taal etc.) of het oefenen middels
Muiswerk.

1.3 Schoolafspraken
Thuisgebruik van schoolboeken
Vanaf groep 6 mag een leerling het werkboek van Wereld-, Natuur- en Tijdzaken mee naar huis
nemen, zodat geleerd kan worden voor een toets. Voor verdieping in de overige groepen kan thuis
gebruikgemaakt worden van Muiswerk of Leskompas.

Agendagebruik
Vanaf groep 7 wordt voor iedere leerling door school een agenda aangeschaft. Deze agenda nemen
de leerlingen iedere dag mee naar school (ook op niet-huiswerkdagen).
Wat noteren de leerlingen onder andere in hun agenda:
o
o
o
o

Huiswerk;
Leertoetsen;
Data boekbespreking, spreekbeurt en presentatie ;
Bijzondere dagen zoals: uitstapjes, theatervoorstellingen etc.

Huiswerktermijn
Maak- en leerwerk wordt minimaal 1 week van tevoren opgegeven. Eén week voor een vakantie
wordt geen leerwerk opgegeven.

Huiswerk niet in orde?
De leerling maakt na schooltijd, op school, alsnog het huiswerk.

Ziekte
Bij ziekte of afwezigheid van een leerling wordt in overleg met de leerkracht besloten wat er met het
huiswerk gebeurt.
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