Het huiswerkprotocol.
Waarom huiswerk op onze school?
1.

Gewoontevorming: we vinden het met elkaar belangrijk dat kinderen geleerde zaken op school kunnen
reproduceren. Het is belangrijk om van meerdere vakken parate kennis te hebben. We willen eigenlijk
graag dat kinderen het normaal vinden dat je ergens iets van af weet!

2.

Het is goed om het geheugen te trainen.

3.

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat kinderen:
a. leren leren: hoe ga ik bepaalde zaken leren…….hoe pak ik dit aan?
Kijk ik het elke dag even over of leer ik alles in één keer.
b. planning: we denken b.v. aan het maken van werkstukken.
Lange termijn- en korte termijnplanning zoals het voorbereiden van spreekbeurten en het leren van
repetities. Het gaat hierbij om de inhoud en tevens om de aanpak.

Ouders mede verantwoordelijk!
Bij dit alles vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren om de verantwoordelijkheden m.b.t. huiswerk te
delen met de ouders/verzorgers. De afspraken en data daarom geplaatst op onze website. De opdrachten worden
geplaatst onder de desbetreffende groep. U kunt zo precies meekijken wat en wanneer gedaan moet worden.
In welke groepen?
Incidenteel en vrijwillig wordt er ook wel huiswerk opgegeven in lagere groepen. Vrijwillig duidt op kinderen die
zichtbaar plezier hebben in het maken van opdrachten thuis en het weergeven van deze gemaakte opdrachten op
school. Soms vinden kinderen het leuk om een werkstukje te maken over de vakantie of om een spreekbeurt te
houden.



In de groepen 4 en 5 worden de ‘tafels’ aangeleerd en is thuis oefenen erg belangrijk.
De structurele huiswerkopgaven vinden plaats in de groepen 5 t/m 8.

In de groepen 6, 7 en 8 kunnen opdrachten voor begrijpend lezen, spreekbeurten, boekpromotie en werkstukken
worden gegeven. Indien van toepassing wordt er een duidelijk instructie meegegeven (op papier of via de site).
We leren de kinderen om geen teksten klakkeloos te kopiëren van internet. In deze groepen wordt ook de
topografie geoefend, te beginnen bij Nederland, Europa en daarna van de wereld.


Specifiek voor groep 8:
1.
E.H.B.O. vanaf oktober. De kinderen bestuderen hoofdstukken uit hun eigen E.H.B.O. boekje.
Aan het eind vindt een afsluitend examen plaats.
2.
Musical vanaf februari (hierbij leren ze de teksten van hun rol).

NB. Soms zullen er een aantal kinderen zijn die extra werk mee naar huis krijgen wanneer daartoe aanleiding
bestaat.
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