
 

Huiswerk op De Kroevendonk 
 Informatiebrochure voor ouders / verzorgers 
 
 
Deze brochure is opgezet om u als ouders / verzorgers te informeren over de rol van 
huiswerk op De Kroevendonk. We hopen dat deze informatie u een compleet beeld geeft van 
het huiswerk in de groepen 5 t/m 8. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot de groepsleerkracht.  
 
Wat is het doel van huiswerk? 
Op De Kroevendonk vinden we leren omgaan met huiswerk belangrijk. We willen kinderen 
stap voor stap meer verantwoordelijkheid leren nemen voor hun (huis-)werk. Dit omdat dit 
volgens ons een goede zaak is in de ontwikkeling van kinderen, maar ook met het oog op de 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo kunnen ze wennen aan huiswerk en leren 
plannen.  
 
Uitgangspunten 

- Alle leerstof wordt onder schooltijd aangeboden. 
- De huiswerkopdrachten zijn zinvol en kunnen zonder veel extra hulp gemaakt 

worden. 
- Er is een opbouw in huiswerk van groep 5 t/m 8 in zowel de hoeveelheid werk als de 

tijdsbesteding. 
- Voor kinderen die op school extra zorg krijgen kan de hoeveelheid huiswerk en de 

tijdsbesteding variëren.   
- Ouders / verzorgers zijn op de hoogte van hoe op De Kroevendonk wordt omgegaan 

met huiswerk.  
 
Hoe ziet het huiswerk er op De Kroevendonk uit?  
Hoe ga je om met huiswerk? In groep 5 wordt er gestart met huiswerk. Maar, voordat er echt 
aan het ‘huiswerk’ kan worden begonnen komen er vragen aan bod als: Wat is huiswerk? 
Hoe maak je dat? Wanneer maak je dat? Is dat makkelijker of moeilijker dan werken op 
school? Mag je vader / moeder, broer / zus of oppas helpen?  
 
In groep 5 leren kinderen, het eerste half jaar, stap voor stap omgaan met huiswerk. Dit 
gebeurt a.d.h.v. de vakken waarvan ze het komende jaar huiswerk krijgen: spelling en 
topografie. Er wordt geleerd hoe je huiswerk kan leren, hoe je het huiswerk kunt verdelen 
over de dagen van de week en of je geholpen mag worden bij het maken en leren van 
huiswerk. In groep 5 komt ook het werken aan een spreekbeurt en boekbespreking aan bod. 
Hierbij wordt gewerkt met een stappenplan.  
 
In groep 6 komt er naast spelling en topografie ook één van de zaakvakken bij. Spelling en 
topografie worden in de klas geoefend en thuis herhaald. Bij de zaakvakken gaat het om het 
leren van een samenvatting, deze wordt eerst in de klas besproken. In groep 6 komt ook het 
werken aan een spreekbeurt en boekbespreking aan bod. Hierbij wordt gewerkt met een 
stappenplan.  
 
In groep 7 is er naast het huiswerk voor spelling, topografie en de zaakvakken 
(aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer) ook huiswerk voor Engels en 
projectrekenen. Al deze huiswerkopdrachten worden eerst in de klas besproken, het accent 
van het huiswerk ligt op het herhalen en oefenen. Vanaf groep 7 is het verplicht een agenda 
te gebruiken. Ook in groep 7 komen de spreekbeurt en boekenbeurt aan bod, evenals een 
werkstuk maken. Het maken van een werkstuk wordt voorafgegaan door de uitleg van het 
stappenplan in de klas.  



 
In groep 8 is er dagelijks huiswerk. Het gaat hierbij om verschillende vakken. In groep 8 ligt 
de nadruk ook op het leren plannen. Er zijn verschillende opdrachten, hoe zorg je ervoor dat 
na een week alles af is? Dit komt aan bod in groep 8.  
 
Naast de opbouw in de hoeveelheid werk is deze er ook voor de tijdsbesteding aan 
huiswerk. Deze opbouw ziet er als volgt uit: In groep 6, ongeveer 10 minuten per dag. In 
groep 7, ongeveer 20 minuten en in groep 8 ongeveer 30 minuten per dag. Groep 5 is in 
deze opbouw niet meegenomen omdat het kennismaken met huiswerk daar centraal staat. 
 
Zoals bij de uitgangspunten al vermeld staat kan zowel de hoeveelheid werk als de 
tijdsbesteding voor kinderen die op school extra zorg krijgen variëren. Er kan bijvoorbeeld 
extra oefening nodig zijn n.a.v. een handelingsplan of Remedial Teaching.  
 
Huiswerkbegeleiding op school 
Bij de begeleiding van huiswerk op school wordt er uitgegaan van de volgende punten: 

- In groep 5 wordt gestart met het ‘omgaan met huiswerk’. Het eerste half jaar leren de 
kinderen wat huiswerk is & hoe je dat kunt maken en leren. 

- In groep 5 t/m 8 staat het opgegeven huiswerk vermeld op het bord. Daarnaast 
noteren de kinderen in groep 7 en 8 hun huiswerk in hun agenda.  

- Vanaf groep 6 is er controle op de inlevering van het huiswerk op de afgesproken 
dag. Wanneer het huiswerk regelmatig niet gemaakt of ingeleverd wordt, kan dit met 
ouders worden besproken tijdens de kijkavonden.  

- Het huiswerk wordt met de kinderen nabesproken; dit kan zijn met de hele groep, een 
groepje kinderen of individueel.  

- Wanneer kinderen moeite hebben met het maken en leren van huiswerk, wordt hier 
in de klas door de leerkracht aandacht aan besteed.  

 
Huiswerkbegeleiding thuis 
We vinden de hulp en inzet van ouders / verzorgers belangrijk. U kunt een positieve invloed 
hebben op de manier waarop uw kind huiswerk maken ervaart. Belangstelling tonen voor 
meegebracht huiswerk en uw kind helpen met het plannen van huiswerk gedurende de week 
zijn daar voorbeelden van. Veel kinderen vinden het prettig wanneer ouders het huiswerk 
even ‘overhoren’. Dit neemt een stukje onzekerheid weg en u als ouder / verzorger bent op 
de hoogte van hetgeen uw kind aan het leren is.  
Het kan ook zijn dat een kind moeite heeft met het maken en / of leren van huiswerk. De 
tijdsbesteding zoals aangegeven is een richtlijn. Wanneer uw kind veel langer over zijn / haar 
huiswerk doet kan dit een signaal zijn. Het huiswerk moet niet als belastend worden ervaren. 
Wanneer dit wel het geval is, neemt u dan gerust contact op met de groepsleerkracht.  
 
Tips voor kinderen & ouders/ verzorgers 

- Zorg ervoor dat je een vaste plek hebt om je huiswerk te maken, een plek waar je 
bijvoorbeeld niet vaak gestoord wordt.  

- Kijk goed wanneer je je huiswerk kunt maken, plan je tijd goed en houdt rekening met 
bijvoorbeeld training of muziekles. 

- Het werkt handig als je een vast tijdstip per dag hebt om aan je huiswerk te werken, 
bijvoorbeeld na het eten.  

- Overhoor jezelf of vraag aan je vader/moeder/broer/zus/oppas om je te overhoren. 
- Als je huiswerk hebt om te leren, wacht daar dan niet mee tot de laatste dag. Leer 

iedere dag een stukje en herhaal een paar keer wat je al geleerd hebt.  
 


