
  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Beste ouders 

Onze school is een school die huiswerk belangrijk vindt. 

Ons huiswerk heeft vier belangrijke doelstellingen : 

1. We willen aan ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de klas.  Onze kinderen brengen zo een 

stukje school mee naar huis. 

2. Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij beetje zelfstandig te werken.  Op die manier 

bereiden we onze kinderen voor op het werken in het secundair onderwijs. 

3. Huiswerk is een extra oefening van de geziene leerinhoud en we geloven dat deze inoefening onze kinderen 

vaardiger maakt in het verwerven van de leerinhoud. 

4. Huiswerk geeft kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas verder af te werken thuis.  Zo gaan we met 

z’n allen vlugger vooruit. 

Wat verwachten we van ouders allemaal in verband met huiswerk ? 

We verwachten heel wat van ouders in verband met de ondersteuning van onze kinderen bij het maken van hun 

huiswerk.  Toch zijn er heel wat dingen die we zeker NIET verwachten. 

We vinden het belangrijk u duidelijk te informeren over wat we wel en niet verwachten van u als ouder. 

- We verwachten dat u in de eerste plaats probeert om goede omstandigheden aan te bieden, waarin uw kind aan 

het huiswerk kan werken: wat rust, wat licht, wat warmte,…  Voor elk gezin betekent dit samen op zoek gaan 

naar wat mogelijk is. 

- We verwachten dat u, indien dat nodig blijkt, uw kind aanspoort om te beginnen met het maken van het 

huiswerk.  Een eerste stap is het samen overlopen van de agenda. 

- U mag de les al eens opvragen, indien uw kind daar zelf om vraagt, of interesse tonen en laten zien dat u het ook 

belangrijk vindt dat uw kind zich inzet voor de gegeven opdracht. 

- Kinderen van de 1ste en 2de graad (1ste t.e.m. 4de leerjaar) hunkeren al eens naar een luisterend oor bij het hardop 

lezen. 

- We verwachten dat u ons contacteert, indien er zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van het 

huiswerk.  U mag gerust uw reacties hierrond noteren in de agenda  van uw kind. 

- Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zelfstandigheid ze verwerven in het maken van huiswerk.  Geef hen de 

autonomie die ze verdienen en aankunnen.  Controleer gewoon of het huiswerk is gemaakt.  Voor kinderen van 

een eerste leerjaar kan het nog nodig zijn om toezicht te houden, maar laat kinderen van een zesde leerjaar 

gerust volledig de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het plannen en uitvoeren van hun taken. 

Zelfstandig leren werken, begint in de klas.  Als leerkrachtenteam besteden we extra aandacht aan het zelfstandig 

leren werken.  Kinderen worden zo steeds vaardiger in het zelf aanpakken van hun taak. 
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Wat verwachten we zeker NIET ?  Misschien betekent dit wel een opluchting voor een aantal ouders.  We 

ondervinden namelijk dat ouders het vooral moeilijk hebben met hetgeen we niet verwachten. 

- We verwachten NIET dat u het huiswerk verbetert.  Verbeteren is ons werk.  Alleen door de fouten te analyseren 

zien we of uw kind de leerinhoud voldoende beheerst. 

- We verwachten NIET dat u uitleg geeft wanneer uw kind iets niet begrepen heeft.  We verwachten dat uw kind 

heeft opgelet in de klas en vragen durft te stellen als iets niet duidelijk is.  Indien we leerinhoud op een 

verschillende manier gaan uitleggen aan de kinderen, maken we de situatie voor onze kinderen alleen maar 

moeilijker. 

- We verwachten NIET dat u extra huiswerk opgeeft.  Onze school geeft al voldoende huiswerk.  Tenslotte vinden 

we  ook dat het kind nog recht heeft op vrije tijd !  Dat hebben ze na een dagje flink werken wel verdiend. 

Wanneer geven we huiswerk?  En hoe lang werken kinderen aan het huiswerk ? 

huiswerk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

1ste leerjaar max. 10’ max. 10’ max.10’ max. 10’ 10’ 

2de leerjaar max. 15’ max. 15’ / max. 15’ / 

3de leerjaar max. 20’ max. 20’ / max. 20’ / 

4de leerjaar max. 25’ max. 25’’ / max. 25’ / 

5de leerjaar max. 30’ max. 30’ max. 30’ max. 30’ max. 30’ 

6de leerjaar max. 40’ max. 40’ max. 40’ max. 40’ max. 40’ 

 

Huiswerk niet gemaakt ? 

Indien het huiswerk niet werd gemaakt, moet het tegen de volgende dag gemaakt worden.  Indien het huiswerk 

(vaker) niet in orde is, vermelden we dit  in de schoolagenda. 

Welk huiswerk krijgen onze leerlingen ? 

De opdrachten kunnen heel divers zijn : rekenen, taal, opzoekwerk, een les leren, lezen,materiaal bij zoeken om mee 

te brengen,… 

Kinderen uit dezelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen.  We streven naar een gelijkwaardige inspanning 

van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.  Zo proberen we iedereen gemotiveerd te 

houden. 

 

Hopelijk kunnen we hiermee wat duidelijkheid scheppen rond huiswerk.  Mochten er toch nog vragen zijn aarzel dan 

niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groeten, 

Het Emmaüsteam  


