
Huistaakbeleid 2de  leerjaar 

Huiswerkschema (huiswerkdagen + soort taak) 

Maandag: lezen (hiervoor krijgen de kinderen tijd tot vrijdag) 
Dinsdag: wiskunde (Afhankelijk van de taak krijgen de leerlingen 1 of 2 dagen de tijd om deze taak af te 
werken) 
Woensdag + weekend: inoefenen van de maal- en deeltafels 
Donderdag: spelling (deze taak wordt de dag nadien ingediend) 
Tijdens de vakantieperiode worden enkel op vraag van de ouders vrijblijvende huistaken (zoals Bingel) 
meegegeven. 
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 15 minuten voorzien om aan een geschreven huistaak te werken.  
Naast de voorziene 15 minuten rekenen wij nog eens 5 minuten extra om de tafels in te oefenen. Wanneer uw 
kind enige tijd niet oefende aan de tafels zal je hiervoor uiteraard een langere oefentijd moeten voorzien. 
Indien de kinderen als huistaak enkel de tafels moeten inoefenen, wordt hiervoor 15 minuten voorzien.  

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 taken worden op de dag zelf in de agenda genoteerd.  
Als de leerlingen meer tijd krijgen voor een taak, wordt tussen haakjes genoteerd wanneer de taak dient klaar 
te zijn. 
De agenda wordt dagelijks gecontroleerd na het inschrijven van de huistaak. Ook de leeskaarten/tafelkaarten 
worden dagelijks bekeken.   

Evaluatie huistaken 

De leerkracht verbetert de taken. Indien blijkt dat het kind de taak niet goed begreep, bekijkt de leerkracht dit 
samen met het kind.  

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 je merkt dat uw kind 
langer dan 35 minuten 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 heb je als ouder ook zelf zicht op hoe uw kind de leerstof verwerkt.  
Een luisterend oor tijdens het lezen en samen de tafels oefenen werkt motiverend voor uw kind.  
Controleer ook als ouder de agenda van uw kind zodat ook het nodige materiaal wordt meegebracht naar de 
klas. Gelieve de agenda ook te handtekenen. 
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 je steeds de leerkracht contacteren. 

 

 



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

Het - symbool staat voor ‘handtekenen a.u.b.’. 
Wanneer een kind niet in orde is met zijn of haar huistaak krijgen ze nog een kans om de taak af te werken 
tegen de dag nadien. Indien meerdere keren niet in orde wordt dit vermeld op het leefrapport.   

Huiswerktips voor kinderen 

- Werk aandachtig en flink door.  
- Werk netjes 
- Wanneer ik iets niet begrijp, vraag ik hulp aan mama of papa of vraag 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 de boekentas zit.  

 


