
 

  

Beleid huiswerk 
 
Visie op huiswerk: 
Huiswerk is bedoeld als extra oefening, herhaling en voorbereiding voortgezet onderwijs. Daarnaast 
biedt het kansen in aanleren van vaardigheden als leren ‘stampen’, plannen en geeft het inzicht aan 
ouders.  
 
Algemene gedragsregels zijn: 

 Verdieping zou op school kunnen, maar ‘leren leren’ thuis.  

 Op huiswerk moet altijd feedback volgen in woord of op papier  

 Als een kind huiswerk niet maakt geven we een waarschuwing en attenderen ouders. Bij 
herhaling geven we het huiswerk niet meer mee voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld tot 
een volgende vakantie). Tijdens het nakijken van huiswerk moeten kinderen die het niet 
hebben een andere activiteit doen.   

 Rekenen (Nieuwsrekenen, redactiesommen en automatiseren). Geen huiswerk meegeven 
waarbij strategie nodig is. Differentiatie op niveau van het kind bij meegeven. 

 
Cluster 4/5 

 Lezen: roetsboeken station Zuid voor de 1*. Leesmotiverend huiswerk.  

 Taal: stelopdracht met woorden van woordenschat en leuke thema’s. Geschreven maken. 
Taal in beeld extra. Blad taalbeschouwing.  

 Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 2e les digitaal.  

 Rekenen: tafels en redactiesommen 

 Spelling: woorden van het nieuwe thema. Overschrijven en in een zin plaatsen. 
 
 
Cluster 6/7 

 Lezen: leesmotiverend huiswerk. 

 Taal: stelopdracht met woorden van woordenschat en leuke thema’s. Getypt. Taal in beeld 
extra.  

 Begrijpend lezen: teksten verdeeld in niveaus. Oplopend in trapjes steeds hoger komen.  

 Rekenen: Nieuwsrekenen 

 Spelling: spelling woorden van het nieuwe thema. Overschrijven en in een zin plaatsen. 
Spelling in beeld op Gynzy.  

Middagprogramma ‘stampopdracht’ met aansluitend een SO.  
 
Cluster 8 

 Lezen: Werkstuk over zichzelf 

 Taal: Stelopdracht met woorden van woordenschat en leuke thema’s. Taal in beeld extra. 
Ajodact redekundig ontleden. 

 Begrijpend lezen: woordenschatles Nieuwsbegrip.  

 Rekenen: Nieuwsrekenen, Redactiesommen en automatiseren Rekentijgers 

 Spelling: ww spelling 3 kantjes. Puzzelmix Ajodact. (Differentiëren op basis van uitstroom 
VO) 

Middagprogramma ‘stampopdracht’ met aansluitend een SO.  
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