
Huistaakbeleid 1ste leerjaar 

Huiswerkschema (huiswerkdagen + soort taak) 

Er worden 2 invulblaadjes per week meegegeven.  
Op woensdag en vrijdag krijgen de kinderen hun leesboekje mee naar huis.  
Volgende zaken kunnen de leerlingen elke dag (vrijblijvend) inoefenen: 
Lezen: 

- Letters en woordjes 
- Lezertjes/biebboekjes 

Rekenen: 
- Splitsingen en optellen en aftrekken tot 10 

We wijzen de kinderen er op dat voldoende herhaling noodzakelijk is. 
We doen ons best om het huiswerkschema zo goed mogelijk te volgen, maar er zijn natuurlijk altijd 
uitzonderingen mogelijk. 

Richtlijn  duur huistaak 

Er wordt ongeveer 10 minuten voorzien om aan een geschreven huistaak te werken. 
Het lezen is afhankelijk van het leestempo van uw kind. 

Hoe ondersteunt de leerkracht de kinderen bij het ‘leren leren’? 

Samen met de kinderen wordt, elke dag, overlopen wat in de boekentas moet. Op die manier leren de kinderen 
dat niet altijd alles mee moet naar huis.  
De meegegeven huistaken worden altijd eerst klassikaal overlopen en indien nodig wordt er een 
voorbeeldoefening gemaakt. 

Hoe worden de huistaken in de agenda genoteerd? 
Wanneer en hoe wordt de agenda gecontroleerd? 

De invulblaadjes staan niet in de agenda. Er wordt verwacht dat die op het einde van de week worden 
ingediend. De leestaken worden op de dag zelf in de agenda genoteerd. 
De agenda wordt tot aan de krokusvakantie ingeschreven door de leerkracht. Van zodra de kinderen de 
leestaken zelf in de agenda noteren, wordt de agenda minstens twee keer per week gecontroleerd. 
De kinderen krijgen de kans om de meegekregen leesboekjes op eigen tempo uit te lezen. Zo houden we 
rekening met het tempo van elk kind afzonderlijk. 

Evaluatie huistaken 

De leerkracht controleert de huistaken.  
Indien nodig wordt de huistaak bij de (zorg)juf verbeterd of klassikaal herhaald. 

Wat wordt er van de ouders verwacht i.v.m.  
agendagebruik en huiswerkbegeleiding? 

Wij willen jullie als ouder vragen om de leerkracht op de hoogte te brengen wanneer u merkt dat uw kind 
langer dan een half uur intensief werkt aan zijn/haar huistaak. Zo kunnen wij als leerkracht de juiste 
aanpassingen voorzien. 
Het is niet de bedoeling dat u de taak van uw zoon/dochter maakt/verbetert. Een eventuele controle mag 
uiteraard wel. Zo heeft u als ouder ook zelf zicht op hoe uw kind de leerstof verwerkt. Noteer op het huiswerk 
of je al dan niet hebt geholpen. 
Controleer ook als ouders de agenda van uw kind zodat het nodige materiaal wordt meegebracht naar de klas. 
Gelieve de agenda ook te handtekenen op woensdag en op vrijdag. 
Gelieve in de agenda te noteren wanneer uw kind omwille van een grondige reden de huistaak niet kon maken. 
Is er een probleem met uw kind, van welke aard ook, dan mag u steeds de leerkracht contacteren. 



 

Algemene klasafspraken i.v.m. het huiswerk 
(Wat als het huiswerk niet gemaakt is?) 

Wanneer uw kind niet in orde is met zijn of haar huistaak krijgt het kind nog een kans om de taak af te werken 
tegen de dag nadien. Indien dit meerdere keren voorvalt zullen we met de ouders contact opnemen.  

Huiswerktips voor kinderen 

- Werk aandachtig en flink door. 
- Werk netjes met tekenpotlood of balpen 
- Wanneer ik iets niet begrijp, vraag ik hulp aan mama of papa of vraag ik de volgende dag uitleg aan de 

juf/meester. 
- Controleer zelf of je alles hebt gemaakt. 
- Vraag ook aan mama of papa om samen je agenda nog eens te overlopen om te controleren of je met 

alles in orde bent en alles in jouw boekentas zit. 

- Zoek een rustige plaats om je huiswerk te maken. 

 

 


