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EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID 

(geïnspireerd op ‘Huiswerk in de basisschool’, van Ameye en Vanspauwen) 
 
Vooraf…  
 
Van Dale omschrijft huiswerk als ‘schoolwerk dat thuis moet verricht worden’. Het 
is dus het totaal van taken, (opzoek)werken, opdrachten (b.v. leren) die door de 
leerkracht aan de leerlingen wordt gegeven om thuis te maken.  
 
Huiswerkbeleid kunnen we best omschrijven als de uitbouw van een gezamenlijke 
visie en aanpak van huiswerk met de bedoeling het huiswerk zinvoller te maken en 
huiswerkproblemen (of –frustraties) te voorkomen.  
 
Huiswerk situeert zich in het spanningsveld tussen leerkracht, leerling en ouder. 
Het leidt wel eens tot spanningen… 

• Tussen ouders en leerkrachten.  
o “Mijn kind heeft te weinig/te veel huistaak.” 
o “De ouders duiden zelfs de fouten niet aan.” 

• Tussen ouders en kinderen… 
o “Als ik er niet naar vraag, gebeurt er niets…” 
o “Je maakt je oefeningen niet goed. Morgen vraag ik extra werk aan de 

juf.” 
• Tussen kinderen en leerkrachten. 

o “Je hebt alweer je huistaak niet gemaakt! Dat wordt binnenblijven.” 
o Ik heb geen tijd meer om te spelen met al die taken.” 

 
Het is dan ook de bedoeling dat dit beleid door het team uitgewerkt wordt en 
teruggekoppeld wordt naar ouders. Zo weten ouders wat ze als huistaak kunnen 
verwachten en kunnen wij ouders duidelijk maken wat we van hen verwachten.  
 
Het spreekt voor zich dat we bij het uitwerken van dit beleid rekening moeten 
houden met een aantal zaken: 

• de veranderende mogelijkheden van leerlingen als gevolg van hun leeftijd; 
• niet alle kinderen hebben dezelfde competenties; 
• de thuistaal van onze leerlingen en de onbekwaamheid van sommige ouders 

(als gevolg van een gebrekkig of geen kennis van het Nederlands) om hun 
kinderen te helpen bij de taken; 

• “Wat is haalbaar voor elk kind in elk gezin?”; 
• Huiswerk is een vorm van communicatie tussen school en thuis; 
• … 
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Welke weg werd reeds afgelegd?  
 
• Theoretische insteek over ‘leren’ op de pedagogische studiedag eind september 

2013. 
• Persoonlijk invullen van een enquête (en reflecteren) over huiswerk in oktober 

2013. 
• Overleg over een aantal vragen (en uitwisselen van ideeën) uit de enquête met 

parallelcollega’s van andere KBO-scholen op 21 november 2013. 
 
Een lijn… 
 

1. Technisch. 
 

Wanneer is er huistaak?  
 
o In de eerste graad is er elke dag huistaak. In het eerste leerjaar wordt 

verwacht dat de kinderen elke dag de lettertjes, de woordjes oefenen. In 
het tweede leerjaar wordt het lezen en de tafels best elke dag herhaald. 
Daarnaast kan ook een andere taak opgegeven zijn.  

o In de tweede graad is er alleen huistaak op maandag, dinsdag en 
donderdag (dus niet op vrijdag en woensdag). 

o In de derde graad ligt het nog anders. Doordat de taken er één keer per 
week opgegeven worden, kunnen de leerlingen (volgens de eigen 
planning) er elke dag aan werken.  
 In het vijfde leerjaar worden op maandag taken opgegeven die op 

woensdag moeten afgegeven worden. Daarnaast worden er op 
woensdag taken opgegeven die op vrijdag af moeten zijn.  

 In het zesde leerjaar worden op maandag taken opgegeven die op 
vrijdag ingediend moeten worden.  

 Daarnaast kan (in beide klassen) tijdens de week nog een extra taak 
opgegeven worden.  

 
Hoeveel minuten werkt de gemiddelde leerling aan de huistaak? 
 
o In de eerste en tweede graad duurt een taak maximaal 20 minuten.  
o In de derde graad ligt dat anders.  

 Van de leerlingen van het vijfde leerjaar wordt verwacht dat ze 
dagelijks maximum 30 minuten aan de huistaak werken.  

 In het zesde leerjaar werkt men maximum 30 minuten aan elke 
opgegeven taak.  

o Als ouders echter merken dat de huistaak echt niet lukt (het wordt echt 
teveel, het kind begrijpt het niet, …), dan worden ze verzocht de taak te 
beëindigen. Een streep onder het werk en een paraaf (met wat uitleg) 
maakt dit duidelijk aan de leerkracht.  
 Ook op de ouderavond in september wordt dit duidelijk gemaakt aan 

alle ouders.  
 

Wat gebeurt er als de huistaak niet gemaakt is? 
 
o In de eerste en in de tweede graad krijgt de leerling een opmerking en 

wordt in het agenda genoteerd dat de huistaak niet gemaakt werd.  
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o In de derde graad krijgt de leerling een opmerking en een extra taak.  
 In het vijfde leerjaar krijgt de leerling ook een strafletter.  

o De niet gemaakte huistaak moet ’s anderendaags ingediend worden.  
o Wanneer een taak na herhaling nog steeds niet gemaakt is, moet de 

leerling de taak tijdens de speeltijd (onder begeleiding) maken.  
 

2. Waarom is er huiswerk?  
 

o Waarom wel? 
 Hoofdzakelijk wordt huistaak gegeven als extra oefenstof voor de 

leerling. 
 Huistaak wordt slechts bij uitzondering gegeven om onafgewerkte 

taken af te werken.  
 Via de huistaak kunnen ouders ook een beeld krijgen waarmee hun 

kind bezig is in de klas.  
 In de derde graad is huistaak een vorm van leren leren. Het is een 

voorbereiding op het middelbaar onderwijs 
o Waarom niet?  

 Het is dus geen middel voor de leerkracht om te controleren wat het 
kind al kan.  

o Hoe ouder het kind is, hoe meer het de taak zelfstandig moet aankunnen. 
 

3. Wat verwachten we van ouders?  
 

o Algemene verwachtingen.  
 Ouders hebben we degelijk een rol bij het maken van de huistaak.  
 In de allereerste plaats verwacht de school dat ouders goede 

werkomstandigheden creëren voor de leerling.   
 In de ouderavond (september) wordt – via een 

PowerPointvoorstelling - duidelijk gemaakt wat volgens ons 
‘goede werkomstandigheden’ zijn. 

 Daarnaast zorgen we voor een bundeltje voor alle ouders met 
wat uitleg hieromtrent. Dat wordt meegegeven in de week van 
de ouderavond(en).  

 Daarnaast verwachten we van ouders dat ze een positieve 
ingesteldheid uitstralen t.o.v. huistaken.  

 Dit zijn dan ook minimale vereisten.  
 

o Verwachtingen bij aanvang van de huistaak.  
 Doordat van leerlingen in de hogere leerjaren verwacht wordt dat ze 

– zoveel als mogelijk – de huistaak zelfstandig maken, wordt van 
ouders van jongere kinderen meer verwacht dan van ouderen.  

 De verwachting t.o.v. ouders is dus afhankelijk van de leeftijd van 
de leerling.  

 Toch verwachten we van elke ouder dat hij/zij het kind aanspoort 
om de huistaak niet uit te stellen.  

 Vanaf het vierde leerjaar bepaalt de leerling best zelf wanneer te 
starten.  

 Enkel in het eerste leerjaar wordt – in de mate van het mogelijke - 
verwacht dat ouders met het kind de opdracht overlopen.  
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o Verwachtingen tijdens de huistaak.  
 Ouders houden best toezicht tijdens de huistaak gedurende de 

eerste drie leerjaren.  
 In de jongste leerjaren verwachten we ook een woordje uitleg als 

iets niet begrepen wordt.  
 In de laagste leerjaren luisteren de ouders ook best eens mee als de 

leerling iets hardop moet lezen als huistaak.  
 Vanaf het derde leerjaar kan studeren (voorbereiding van een proef) 

een huistaak zijn. Vanaf die leeftijd mag de les al eens opgevraagd 
worden.  

 Het is nooit de bedoeling dat ouders extra oefeningen geven als iets 
niet begrepen wordt, tenzij het om heel eenvoudige oefeningen gaat 
(bv. lezen, tafels oefenen,…). 

 
o Verwachtingen bij het einde van de huistaak.  

 Ouders kunnen– in de lagere leerjaren – best controleren of de 
huistaak wel gemaakt is.  

 Als ouders van de lagere leerjaren een fout zien, mogen ze die 
aanduiden en hun kind laten verbeteren. Dat doen ze best met een 
gekleurde balpen, zodat het duidelijk is voor de leerkracht wat het 
kind zelfstandig aankan en wat niet.  

 Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat ouders de huistaak 
verbeteren. Dat is het werk van de leerkracht.  

 Ouders kunnen de kinderen natuurlijk wel aansporen om net te 
werken.  

 Indien interessant voor de leerkracht, kan ook een reactie bij de 
huistaak genoteerd worden.  
 Een vraag wordt best in het agenda genoteerd.  
 Een reactie (waar geen feedback op verwacht wordt) kan op 

de huistaak geschreven worden. 
 Indien er echt problemen zijn met de huistaak, wordt dat best 

onmiddellijk gemeld aan de leerkracht.  
 Op de huistaak 
 In het agenda 
 Via een briefje 

 
4. Differentiatie bij huistaak.  

 
o Als leerlingen afhaken in de klas, heeft het geen zin (en leidt het ook 

alleen maar tot problemen) hen een huistaak te geven zoals alle andere 
leerlingen. We kunnen differentiëren qua soort oefeningen… 
 door een ander werkje op te geven.  
 door in de huistaak een aantal oefeningen te dispenseren zodat 

alleen de makkelijkste oefeningen overblijven.  
o Voor koplopers wordt ook best een aangepast werkje voorzien.  
o Naast het differentiëren in soort oefeningen, kan ook aan een aantal 

leerlingen een kortere of langere huistaak aangeboden worden.  
o We melden de ouders en de leerlingen dat zij een huistaak altijd kunnen 

‘afbreken’ als het ‘teveel’ wordt voor het kind.  
 Zie hoger 
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5. Hulpmiddelen voor zelfstandig werk 
 

o Leerkrachten zorgen voor hulpmiddelen zodat de leerlingen de huistaak 
beter zelfstandig aankunnen.  
 kaartjes van de onthoudwoorden spelling 
 breukendoos, tafelkaart en alle sticordimaatregelen 
 planning in het agenda 

 
6. Het agenda 

 
o In het agenda wordt de taak elke keer genoteerd. Ook andere opdrachten 

(bv.: iets meebrengen) of mededelingen worden daarin geschreven.  
o Het is de bedoeling dat ouders het agenda elke dag lezen. Ze tonen dat 

aan door het agenda elke dag te handtekenen of te paraferen.  
 Het is de leerling die verantwoordelijk is voor het ‘laten’ tekenen van 

het agenda. De leerling biedt z’n ouder(s) dagelijks het agenda aan.  
o Elke week controleert de leerkracht één keer of het agenda wordt 

ondertekend of geparafeerd. Na controle plaatst de leerkracht dan ook een 
paraaf of handtekening.  
 In de eerste graad wordt het agenda elke dag gecontroleerd door de 

leerkracht.  
o Ouders kunnen ook een reactie, een vraag, een mededeling,… richten tot 

de leerkracht. Omdat leerkrachten vanaf de tweede graad slechts wekelijks 
het agenda nakijken, moet de leerling een agenda met een reactie, vraag, 
mededeling,… van de ouder(s) tonen aan de leerkracht.  

 
7. Anderstaligen. 

 
o Tijdens het samenstellen van dit huiswerkbeleid werd duidelijk dat een 

aantal allochtonen vanuit de eigen cultuur geen voeling heeft met 
huistaak.  
 Ouders kennen dit fenomeen niet vanuit de eigen cultuur.  
 Ze hechten er dan ook weinig of geen belang aan.  
 Deze nonchalance t.o.v. huiswerk brengen ze over op hun kinderen.  

o In het eerste leerjaar maken kinderen en allochtone ouders (die geen 
oudere kinderen hebbe), vaak voor het eerst kennis met huistaak. 

o Als school hebben we de taak aan deze ouders duidelijk te maken: 
 wanneer er huistaak is; 
 waarom er huistaak is; 
 wat we van hen (de ouders) verwachten vóór, tijdens en na het 

huiswerk. 
o Als allochtone ouders niet aanwezig zijn op de ouderavond (september) en 

de noodzakelijke info rond huiswerk niet krijgen, worden ze persoonlijk 
uitgenodigd op school. Per taalgroep wordt de info doorgegeven 
 in het Nederlands; 
 indien nodig, in de eigen taal, met behulp van een ‘tolk’.  

o Op deze manier willen we vermijden dat 
 allochtone kinderen positief gediscrimineerd worden (doordat aan 

hun huistaak geen belang wordt gehecht). 
 Vlaamse kinderen zich verongelijkt voelen (doordat hun huistaak wel 

in orde moet zijn).  
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 allochtone ouders geen waarde hechten aan huiswerk en dat 
overbrengen op hun kinderen. 

o Het spreekt voor zich dat we de resultaten van de huistaken wel 
‘gedifferentieerd’ dienen te bekijken. Ondanks het feit dat allochtone 
ouders het belang van huistaak onderkennen, blijft het – omwille van de 
taalbarrière - moeilijk voor hen om 
 de opdrachten met de kinderen te overlopen; 
 een woordje uitleg te geven als iets niet begrepen wordt; 
 fouten te verbeteren; 
 een reactie of een vraag over te maken aan de leerkracht; 
 een probleem te melden. 

 
 

Door het samenstellen van dit huiswerkbeleid  
en door het over te maken aan onze leerlingen en ouders, 

hopen we  
een aantal frustratie a.g.v. huiswerk (bij leerlingen, leerkrachten en ouders) 

te vermijden. 
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