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oktober 2018

Doel:
o

Oefenen of herhalen van wat geleerd is in de klas; een brug slaan tussen leren op school
en thuis

o

Voorbereiden op komende lessen; dit kan een zoekopdracht zijn of een verzamelopdracht

o

Integreren van vaardigheden en concepten, dat vooral gebruikt wordt voor werkstukken
en projecten

o

Zelfstandig leren werken, oefenen met de lesstof

o

Leren plannen als voorbereiding op het VO

Middel:
o

In groep 1-2 en 3 worden kleine opdrachtjes gegeven aan de leerlingen, zoals het zoeken
van een item dat past bij de letter van de week in groep 1-2, of stukjes lezen in groep 3.

o

Vanaf groep 4 wordt huiswerk meegegeven dat leerlingen thuis moeten
maken/leren/opzoeken.

o

Naast het huiswerk dat aan heel de groep wordt meegegeven, kan de leerkracht in
overleg met de ouders besluiten om leerlingen individueel huiswerk mee te geven, zodat
zij aan blijven haken bij de lesstof in de groep.

Bewaken doel:
Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt de kwaliteitskaart geëvalueerd en waar nodig
aangepast. Dit gebeurt in de bouwvergaderingen (OB en BB).
Hoe:
groep
4
5

Inhoud en werkwijze
• De tafels 1 t/m 5 en 10
www.klasonline.nl
• De tafels van 1 t/m 5
en 10 herhalen
• Tafels van 6-7-8-9
www.klasonline.nl

•

frequentie
Iedere keer nadat er een tafel
is aangeboden.
Iedere keer nadat er een tafel
is aangeboden.

Het leren van Engelse 6x per jaar
woordjes
Lijst wordt minimaal 1
week van te voren
meegegeven
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•

3x per jaar
Topografie
Kaart met namen
wordt minimaal 1
week van te voren
meegegeven

•

Het voorbereiden van 1 keer per jaar, volgens
rooster
een spreekbeurt
Kinderen krijgen een
blad met tips voor het
maken
van
een 5x per jaar
spreekbeurt mee.

•

Het leren van Engelse
woordjes
Lijst wordt minimaal 1 5x per jaar
week van te voren
meegegeven

6

5x per jaar
Topografie
Kaart met namen wordt
minimaal 1
week van te voren
5x per jaar
meegegeven

•

7

•

Het leren van de
samenvatting
van
aardrijkskunde

•

Het leren van de
samenvatting
van
geschiedenis

•

Het voorbereiden van 1 keer per jaar, volgens
rooster
een spreekbeurt
Kinderen krijgen een
blad met tips voor het
maken
van
een
spreekbeurt mee.

•

Het leren van Engelse
woordjes

5x per jaar
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Lijst wordt minimaal 1
week van te voren
meegegeven
5x per jaar

•

Topografie
Kaart met namen wordt
minimaal 1
week van te voren
meegegeven
5x per jaar

8

•

Het leren van de
samenvatting
van
geschiedenis

•

Het leren van de 5x per jaar
samenvatting
van
aardrijkskunde

•

Het voorbereiden van
een boekbespreking
De kinderen krijgen
een blad mee met tips.

1x per jaar volgens rooster

De kinderen leren een
agenda te
gebruiken.

•

Het voorbereiden van 1 keer per jaar, volgens
rooster
een spreekbeurt
Kinderen krijgen een
blad met tips voor het
maken
van
een
spreekbeurt mee.

•

Het leren van Engelse 5x per jaar
woordjes
Lijst wordt minimaal 1
week van te voren
meegegeven

5x per jaar
Topografie
Kaart met namen wordt
minimaal 1
week van te voren
meegegeven

•
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5x per jaar

•

Het leren van de
samenvatting
van
geschiedenis
5x per jaar

•

Het leren van de
samenvatting
van
aardrijkskunde
1x per jaar volgens rooster

•

Het voorbereiden van
een boekbespreking
De kinderen krijgen
een blad mee met tips.

•

Een taal/spelling blad

•

Een rekenblad

•
•

1x per week

1x per week
Een krantenartikel met
argument
1x per week
Een eindpresentatie
met een groepje

1x per jaar volgens rooster

De kinderen krijgen het huiswerk mee in een door school (eenmalig) aangeleverd mapje.
Dit mapje dient altijd in de tas te zitten, zodat werkbladen netjes mee naar huis gaan.

Veel huiswerk is ‘leerwerk’, dat op school wordt getoetst. De toetsdatum zetten de kinderen op het
blad en wordt door de leerkracht op de groepskalender op de website gezet. Of het ‘maakwerk’ ook
werkelijk gemaakt is, wordt door de leerkracht gecontroleerd.

2.

Extra oefenstof voor zwakke leerlingen

Kinderen die moeite hebben met lezen, spellen en rekenen worden in de klas extra
geholpen. Zij krijgen indien nodig verlengde instructie in de klas en/of hulp buiten de klas.
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Tot aan groep 6 willen we alle kinderen mee laten doen met de minimumstof. Ook kinderen
voor wie dat moeilijk is, omdat er sprake is van een beperkte intelligentie of van een
leer- of gedragsstoornis. Vaak is deze extra hulp niet voldoende en zal er ook thuis
geoefend moeten worden. Bij dit huiswerk zijn de ouders verantwoordelijk voor het laten
maken/leren. De leerkracht instrueert de ouders, zodat dezelfde regels/ strategieën worden
gebruikt als op school.

groep
1-2
3

inhoud en werkwijze

•
•
•
•
•

4 t/m 8

•

•
•

frequentie

Letters flitsen
Leesbladen
‘woordzetter’
Veilig en Vlot-rijtjes
Leesbladen van ZuidVallei
Splitsingen
Spelling:
de
herhalingsbladen die
bij de methode horen.
Er wordt een kopie van
alle
uitlegkaarten
meegegeven.
Zuidvallei(spelling) op
de computer

Het hele jaar door (8 blokken),
1 of 2 werkladen per week

Het hele jaar door, 1 of 2
bladen per week

Zodra uit toetsen blijkt dat
een kind dit nodig heeft (8
Technisch lezen: de toetsen per jaar)
leesbladen
van
Estafette.

•

Rekenen:
extra
oefenbladen over de
minimumstofonderdelen, die niet
beheerst worden

•

Zaakvakken:
de
kinderen lezen de
teksten thuis, voordat
de les in de klas aan
bod komt.
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Voor ouders:
Op onze website vindt u en overzicht van links naar websites, die ons onderwijs ondersteunen.
Tips (voor ouders en kinderen) om het huiswerk op een prettige manier een plek te geven in het
dagelijks leven, zijn te vinden in de folder ‘Huiswerktips voor Ma en Pa’. Deze vindt u ook op onze
website.

Evalueren:
De Winde wil actuele ontwikkelingen op het gebied van huiswerk volgen. Er zal in de toekomst vaker
gebruik worden gemaakt van digitale mogelijkheden. Zodra daardoor iets wijzigt in de opzet van
huiswerk, wordt dit protocol aangepast en worden de ouders geïnformeerd.
Zo is er een nieuwe optie in ontwikkeling op het ouderportaal m.b.t. zoeken van informatie over
het collectieve huiswerk.

Jaarlijks evalueren op de bouwvergadering, voor de start van het nieuwe schooljaar.
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