
 

Huiswerk op ’t Getij te Kloosterzande   

Met het geven van huiswerk willen we een aantal doelen nastreven. De hoofddoelen zijn hieronder 

geformuleerd: 

A. Didactisch doel: Huiswerk heeft vooral een functie bij de verwerking van leerstof, de leertijd kan uitgebreid 

worden; ons huiswerk is dan ook zinvol huiswerk. 

B. Pedagogisch doel: De werkdiscipline / werkhouding wordt bevorderd, evenals het zelfstandig werken en 

leren. Doorzettingsvermogen wordt getraind. 

C. Samenwerkdoel: Ouder(s) /verzorger(s) krijgen een beeld van wat er op school aan maak- en leerhuiswerk  

gebeurt; leerkrachten krijgen zicht op de huiswerkhouding van de leerlingen. 

D. Communicatiedoel: Bevordering van de omgang van de ouders en het kind met het huiswerk. 

De kinderen zijn de vakanties huiswerkvrij 

Groep  Onderdeel  Inhoud Verwachting vanuit 
school  

Aanvullende 
opmerkingen 

1 & 2 algemeen Kinderen krijgen af en toe 
een opdracht om iets 
mee te nemen van huis 

Kinderen het 
gevraagde mee 
hebben of thuis 
hebben gevraagd 

 

3 Lezen -
automatiseren 

Alle leerlingen krijgen bij 
het begin van een nieuwe 
kern een boekje mee met 
kopieën van Veilig en 
Vlot.  

De kinderen oefenen 
5 tot 10 minuten per 
dag  

 

4 Spelling 
woordpakketten 
(8 blokken per 
keer) 
 
 
 
 

De woordpakketten van 
spelling krijgen de 
kinderen mee naar huis   
Tafels: ouders worden op 
de hoogte gesteld via de 
mail en krijgen suggesties 
voor het oefenen. 
Wanneer een tafel in de 
methode aan bod komt, 
gaat deze ook thuis 
geoefend worden. Op 
school controle; kinderen 
kunnen na beheersing 
een tafeldiploma 
verdienen 

Kinderen oefenen 
deze  alleen of samen 
met ouders  

-zwakke  lezers krijgen 
ralfi en vloeiend/vlot 
mee naar huis 
-incidenteel: 
afmaakwerk, extra 
oefening  

5 Spelling 
woordjes  1x 
per week 
 
Toetsen 
zaakvakken en 
verkeer 

De woordpakketten van 
spelling krijgen de 
kinderen mee naar huis 
 
De kinderen krijgen een 
hoofdstuk  van een 
desbetreffende vak mee 
naar huis om te leren 

De kinderen schrijven 
de woorden thuis 
minimaal één keer op. 
 
Kinderen dit alleen of 
samen met ouders 
leren 

-incidenteel krijgen 
kinderen taken mee 
die niet af zijn of (niet 
verplichte) extra 
rekenbladen 



 

6 Spelling 
woordjes  1x 
per week 
 
Toetsen 
zaakvakken en 
verkeer 
 

 
 
 
 
De kinderen krijgen een 
hoofdstuk  van een 
desbetreffende vak mee 
naar huis om te leren 

 
 
 
 
Kinderen dit alleen of 
samen met ouders 
leren 

-incidenteel krijgen 
kinderen taken mee 
die niet af zijn of (niet 
verplichte) extra 
rekenbladen 

7 Taal huiswerk  
1x per week 
 
 
 
Rekenen 
1 x per week 
 
 
 
Spelling 
woordpakket 
1x per week 
 
Engels 
1 x per week 
 
Toetsen 
zaakvakken en 
verkeer 
 

Het actuele taalwerk 
wordt via huiswerk 
verder getraind 
 
 
Het actuele rekenwerk 
wordt via huiswerk 
verder getraind 
 
 
Het actuele woordpakket; 
aanvullend worden er 10 
zinnen verwacht 
 
20 woorden te leren 
 
 
De kinderen krijgen een 
hoofdstuk  van een 
desbetreffende vak mee 
naar huis om te leren 

Dat kinderen 
planmatig gedurende 
de week dit huiswerk 
maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen dit alleen of 
samen met ouders 
leren 
 

Huiswerk wordt 
aangeboden via de 
ELO-omgeving; de 
elektronische 
leeromgeving. Het 
huiswerk wordt 
wekelijks op 
donderdag klaargezet.  

8 Taal huiswerk  
1x per week 
 
 
 
Rekenen 
1 x per week 
 
 
 
Spelling 
woordpakket 
1x per week 
 
Engels 
1 x per week 
 
Toetsen 
zaakvakken en 
verkeer 
 

Het actuele taalwerk 
wordt via huiswerk 
verder getraind 
 
 
Het actuele rekenwerk 
wordt via huiswerk 
verder getraind 
 
 
De woordpakketten… 
aanvullend worden er 10 
zinnen verwacht 
 
20 woorden te leren 
 
 
De kinderen krijgen een 
hoofdstuk  van een 
desbetreffende vak mee 
naar huis om te leren 

Dat kinderen 
planmatig gedurende 
de week dit huiswerk 
maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen dit alleen of 
samen met ouders 
leren 

Huiswerk wordt 
aangeboden via de 
ELO-omgeving. 
 
Het huiswerk wordt 
wekelijks op 
donderdag klaargezet 



 

 


