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Inhoud: 

1. Waarom geven wij huiswerk? 
2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 
3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? 
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Huiswerkbeleid basisschool De Stapsteen 
 
Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we 
werk dat vanuit de school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de 
kinderen thuis gemaakt wordt. 
 

Waarom geven wij op school huiswerk? 

 
Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken: 

 Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Zelf verantwoordelijkheid 
dragen voor het opgedragen werk, zelf plannen wanneer het gemaakt of geleerd 
moet worden om er op tijd mee klaar te zijn, biedt zeker kansen om de 
zelfstandigheid te vergroten. 

 Huiswerk maken betekent uitbreiding van leertijd, waardoor leerprestaties 
verbeterd kunnen worden. Door naast de leertijd op school, thuis ook nog bezig te 
zijn met het inoefenen of herhalen van bepaalde leerstof, kan het leerresultaat 
positief beïnvloed worden. Ook zit er nogal wat verschil in de tijd die kinderen nodig 
hebben om zaken als het leren van tafeltjes, de spelling van bepaalde woorden. 
Kinderen die daarvoor wat meer tijd nodig hebben kunnen dit compenseren door er 
thuis wat langer aan te werken. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen gericht 
oefenen op doelen die aansluiten bij het niveau van de leerling. 

 Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs 
wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het 
dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee raken op de 
basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen aanpassen aan de 
manier van werken in het voortgezet onderwijs. 

 Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het 
huiswerk wat thuis gemaakt wordt kunnen ouders beter zicht krijgen op wat op 
school gebeurt. Ouders kunnen ingeschakeld worden bij het maken van het 
huiswerk, waardoor ouders beter geïnformeerd raken over het onderwijs aan hun 
kinderen en over de school. 

 

In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 

 
Op onze school wordt vanaf groep 3 tot en met 8 huiswerk gegeven. De mate waarin en de 
inhoud van het werk zijn uiteraard verschillend per groep. Daar komen we verder in dit 
document nog op terug. 
In groep 1 en 2  is nog geen sprake van huiswerk, alhoewel het meebrengen van bepaalde 
materialen van thuis als voorloper op huiswerk gezien kan worden. Kinderen dragen dan 
immers ook verantwoording op een bepaalde dag iets van thuis mee naar school te brengen.  
 

Waaruit bestaan het huiswerk in de diverse groepen? 
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Groep 3 en 4 

 Regelmatig moedigen wij de kinderen aan om thuis boeken te lezen, niet zozeer als 
verplichte schoolopdracht, maar om het plezier in lezen te vergroten. Ook kan met 
ouders en kinderen de afspraak worden gemaakt om in het kader van het project 
“Samen Beter Lezen”, structureel samen met het kind hardop te lezen. 

 Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra taakjes meekrijgen 
op het gebied van automatiseren en lezen. Dit gebeurt meestal in samenspraak met 
de ouders. 

 Alle kinderen krijgen wekelijks het gemaakte dictee mee naar huis om gemaakte 
fouten te verbeteren 
 

 
Groep 5 en 6 

 In de loop van het schooljaar maken alle kinderen een keer een werkstuk en houden  
een presentatie over een onderwerp naar eigen keuze. De data hiervoor worden 
ruim van tevoren vastgesteld en op een kalender/overzicht in de klas bijgehouden. 

 Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra taakjes meekrijgen. 
Dit gebeurt meestal in samenspraak met de ouders. 

 Als er toetsen gegeven worden, bijvoorbeeld van wereldoriëntatie, topografie of 
verkeer, wordt dit als huiswerk meegegeven. Daarnaast nemen de kinderen hun 
werkschrift mee naar huis om de lesstof thuis nog eens door te nemen. Proefwerken 
worden altijd minstens een week van tevoren opgegeven. 

 Alle kinderen krijgen wekelijks het gemaakte dictee mee naar huis om gemaakte 
fouten te verbeteren 
 

 
Groep 7 

 Regelmatig krijgen de kinderen 2 huiswerktaken mee naar huis, dit wordt voor zover 
mogelijk  op maat aangeboden, passend bij het leerdoel van de leerling.  

 In de loop van het schooljaar maken  alle kinderen een keer een werkstuk en houden 
een presentatie of boekbespreking . De data hiervoor worden ruim van tevoren 
vastgesteld en op een kalender/overzicht in de klas bijgehouden. 

 Als er toetsen gegeven worden, bijvoorbeeld van wereldoriëntatie, topografie, Engels 
of verkeer, wordt de leerstof als huiswerk meegegeven. Daarnaast nemen de 
kinderen hun werkschrift mee naar huis om de lesstof thuis nog eens door te nemen. 
Proefwerken worden altijd minstens een week van tevoren opgegeven. 

 Kinderen die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra taken meekrijgen. Dit 
gebeurt meestal in samenspraak met de ouders. Huiswerk op maat. 

 
Groep 8 

 Regelmatig krijgen de kinderen 3 huiswerktaken mee naar huis, dit wordt voor zover 
mogelijk  op maat aangeboden, passend bij het leerdoel van de leerling.  
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 In de loop van het schooljaar maken  alle kinderen een keer twee werkstukken  en 
houden een presentatie of boekbespreking . De data hiervoor worden ruim van 
tevoren vastgesteld en op een kalender/overzicht in de klas bijgehouden. 

 Als er toetsen gegeven worden, bijvoorbeeld van wereldoriëntatie, topografie, Engels 
wordt de leerstof als huiswerk meegegeven. Daarnaast nemen de kinderen hun 
werkschrift mee naar huis om de lesstof thuis nog eens door te nemen. Proefwerken 
worden altijd minstens een week van tevoren opgegeven. 

 Kinderen die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra taken meekrijgen. Dit 
gebeurt meestal in samenspraak met de ouders. Huiswerk op maat. 
 

Wat kunnen de ouders van de school verwachten 

Voor groep 5 en 6 geldt dat huiswerk vermeld wordt middels een bericht in het 
Stapsteennieuws of op de  website. 
Voor groep 7 en 8 geldt dat huiswerk genoteerd wordt in de agenda van de leerlingen, deze 
wordt op school bijgewerkt. 
 

Hulp geven bij huiswerk 

 
Het is voor ouders vaak moeilijk te bepalen in hoeverre ze hun kind moeten helpen bij het 
maken van huiswerk. Wij gaan ervan uit dat het huiswerk in principe een zaak is van het 
kind. De leerlingen moeten zoveel mogelijk hun problemen met huiswerk zelf oplossen, ze 
dragen zelf de verantwoordelijkheid. Als kinderen om hulp vragen, mag die natuurlijk best 
gegeven worden, maar het is belangrijk dat ouders zich daarbij zó opstellen, dat ze niet de 
verantwoordelijkheid van het kind afnemen. Iets afvragen, samen de belangrijkste punten 
uit de leerstof op een rijtje zetten, iets nakijken, zijn zaken die prima zijn. Het kind helpen 
het zélf te kunnen doen is een goed uitgangspunt bij het geven van ondersteuning bij het 
huiswerk.  
Wanneer leerlingen problemen ondervinden bij het maken van het huiswerk, stellen ze altijd 
hun vragen op school aan de leerkracht. 
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