INTERACTIEVE OUDERAVOND
“HUISWERK/THUISWERK” L1-L3
STELLINGEN / ACHTERGROND / TIPS
Stelling/Situatie 1
Wanneer het huiswerk en lessen leren langer duurt dan verwacht

Laat ik mijn kind gewoon verder werken tot alles klaar is

Stopt mijn kind zelf

Dwing ik mijn kind alles verder af te werken

Laat ik mijn kind stoppen en bezorg een nota aan de leerkracht
Achtergrond informatie
De duur van een huistaak hangt af van verschillende factoren:

De hoeveelheid taken

Moeilijkheden met de leerstof

De planning (spreiden van taken over de week)

Afleiding tijdens het huiswerk

Strijd, het kind voelt zich niet goed bij het huiswerk
In essentie is het doel van huiswerk: het leren om zelfstandig een taak tot een goed einde te brengen. Hierbij
leert men ook plannen en leren.
Algemeen wordt aangenomen dat huiswerk per dag niet langer zou mogen duren dan: 15 min voor L1 tot 60
min (soms eens 90 min) voor L6.
Tips




Spreek met je kind een vast begin- en einduur af voor het maken van huiswerk. Dit moet
overeenkomen met de leeftijd en de verwachte duurtijd.
Gebruik een timer app (op tablet/PC/smartphone) om de tijd te visualiseren voor je kind
Communiceer tijdig met de leerkracht wanneer huistaken veel langer duren dan verwacht. Ook indien
niet duidelijk is wat een normale duurtijd is best contact opnemen met de leerkracht.

Stelling/Situatie 2-3





Ik
Ik
Ik
Ik

laat mijn kind zelfstandig werken. Ik ga enkel kijken/helpen wanneer mijn kind dit vraagt.
volg de vooruitgang van het huiswerk op en moedig mijn kind af en toe aan.
ben steeds in de buurt bij het maken van het huiswerk en geef raad of aanwijzingen bij de taken.
help actief bij het maken van het huiswerk, ik controleer het huiswerk en verbeter fouten.

Achtergrond informatie
Door huiswerk wordt van een kind verwacht dat het zelfstandig een taak uitvoert. Hierbij oefent het de leerstof
van school verder in.
Het doel van huiswerk is om te leren zelfstandig een taak uit te voeren. Daarnaast geven eventuele fouten in
een huiswerk info aan de leerktacht over hoe ver het kind met de leerstof staat.
Tips







Toon begrip. Het is mogelijk dat je kind dit niet leuk vindt, maar er wordt verwacht dat de huistaak
wordt gemaakt.
Toon interesse en moedig je kind positief aan: “Flink! Je bent al halfweg de taak!”
Stimuleer zelfstandig werk. Controleer niet te veel.
Oefen samen en maak het plezant:
◦ Zet de tafels op een rap-melodie. Zeg de tafels op al klappend, rond de tafel.
◦ Oefen indien mogelijk op computer of tablet, als variatie.
◦ Oefen tellen, lezen al spelend: bij het koken, winkelen, spelen,...
Verbeter een huistaak niet. Help eventueel wel met plannen en controleren met de agenda: Welke
huistaken? Zijn ze allen afgewerkt?

Stelling/Situatie 5-6




Mijn kind plant iedere dag zelf zijn huiswerk en lessen. Indien nodig plant het ook over meerde dagen
Mijn kind heeft soms hulp nodig om iedere dag zijn huiswerk en lessen te plannen, ook voor planning
over meerde dagen
Mijn kind slaagt er niet in om zelf huiswerk en lessen te plannen. Ik help steeds met plannen.

Achtergrond informatie
Bij de start van een huistaak is het belangrijk te kijken wat er verwacht wordt. Indien meerdere taken gevraagd
worden, is het belangrijk te plannen: wat doe ik eerst, wat daarna?
Doel van huiswerk is zelfstandig werk te plannen.
Tips








Help je kind de huiswerkkaart te bekijken.
Herinner je kind eraan dat er elke dag gelezen moet worden.
Start eerst met de “doe” werkjes: schrijven,...
Leer al spelend taken plannen, zelfstandig uitvoeren en controleren:
◦ Winkelen: maak een kort boodschappenlijstje met je kind, laat het kind de producten zelf nemen
in de winkel, controleer met je kind de lijst dat je alles hebt
Laat je kind in de agenda kijken welke huistaken het heeft. Laat je kind een planning maken voor het
begin
◦ Start met “doe”-taken, als opwarmer
◦ Daarna lessen leren en controleren
◦ Daarna taken voor later: op tijd begonnen is half gewonnen. Plan taken voor later in
◦ Afsluiten met agenda controleren, boekentas maken en opruimen
Help je kind de agenda te gebruiken bij het plannen: tijdslijn bovenaan om latere taken/lessen te
plannen

Stelling/Situatie 8




Mijn kind heeft een vast tijdstip en een vaste plaats om zijn huistaak te maken en lessen leren



Mijn kind heeft geen vast tijdstip en geen vaste plaats om zijn huistaak te maken en lessen leren

Mijn kind heeft meestal een vast tijdstip en een vaste plaats om zijn huistaak te maken en lessen
leren

Achtergrond informatie
Om huiswerk en lessen leren vlot te laten verlopen is een goed ritueel handig: een vast tijdstip, een vaste en
ordelijke plaats, geen afleiding in de buurt. Door een goede structuur te scheppen en duidelijke afspraken te
maken wordt strijd vermeden.
Tips





Laat je kind eerst even stoom afblazen na school
Huiswerk en lessen leren doe je best voor het buitenspelen, tv-kijken,...
Een fit en gezond kind presteert beter op school: zorg voor voldoende nachtrust en gezonde,
evenwichtige voeding

Stelling/Situatie 9




Mijn kind start onmiddellijk na school met huiswerk en lessen leren.
Mijn kind neemt eerst een korte ontspanning voor het huiswerk en lessen leren aanvat
Mijn kind speelt eerst langere tijd (bijv. 1 uur) voor te starten met huiswerk en lessen leren

Achtergrond informatie
Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Tips




Laat je kind eerst even stoom afblazen na school
Huiswerk en lessen leren doe je best voor het buitenspelen, tv-kijken,...
Een fit en gezond kind presteert beter op school: zorg voor voldoende nachtrust en gezonde,
evenwichtige voeding

