
 
 

Huiswerkprotocol Basisschool Het Mozaïek – 2021-2022 

Huiswerk op het Mozaïek 
Huiswerk is geen doel of een vervanging van het leren op school. Huiswerk is een manier om 
kinderen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheid te verfijnen en uit te breiden. 
Het resultaat van deze extra oefening draagt bij tot automatiseren van de al gekende 
leerstof. 
De leerkracht geeft per keer het doel aan van de huiswerkopdracht. Het huiswerk wordt 
nabesproken. Dat kan op verschillende manieren; individueel of met de hele groep; het kan 
inhoudelijk gaan over de opdrachten, maar ook of het plannen lukte en hoeveel tijd ervoor 
nodig was. Kinderen leren dan van elkaar. Kinderen krijgen huiswerk mee naar huis over stof 
die ze al beheersen.  
 

Wat kunnen de ouders van de school verwachten?  
De kinderen hebben duidelijke instructies gekregen bij het opgegeven huiswerk. De 
leerkrachten staan altijd open voor een gesprek als ouders merken dat er iets niet goed gaat 
met het huiswerk van hun kind (bijvoorbeeld onduidelijkheden en andere moeilijkheden). 
We nemen contact op als blijkt dat een leerling regelmatig het huiswerk niet of niet goed 
maakt of leert. Dit om de ouders daarvan in kennis te stellen, maar ook om samen naar 
oplossingen te zoeken.   
 

Wat verwacht de school van de ouders?  
Sleutelwoorden hierbij zijn: begrip en belangstelling. Als een kind merkt dat de ouders het 
huiswerk belangrijk vinden en er aandacht aan besteden, heeft dat een positieve uitwerking 
op de houding van het kind ten opzichte van het huiswerk. Zorg dat uw kind voldoende tijd 
(liever niet direct na schooltijd, behalve als uw kind dat graag wil) heeft om rustig het 
huiswerk te kunnen maken. U kunt samen met uw kind bepalen hoeveel tijd het kind nodig 
heeft en samen plannen wanneer het huiswerk dan het beste gemaakt kan worden. Zorg dat 
er een geschikte plek in huis is, waar het kind een tijd geconcentreerd kan werken. Het is een 
goede zaak deze plek met het kind samen te bepalen en samen in orde te maken. 
Aanmoedigen en motiveren is prima, maar het is geen goed idee om samen met uw kind het 
huiswerk te maken. De bedoeling van huiswerk is dat kinderen oefenen wat op school is 
behandeld en dat toepassen. Als uw kind door omstandigheden incidenteel niet in staat is 
het huiswerk te maken, neemt u dan contact met de leerkracht op. Voor leerwerk geldt dat 
een kind ook leert van overhoren.  
  
 
  



 
 

Wat krijgen de kinderen mee aan huiswerk? 
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee. In een overzicht zou dit er 
ongeveer zo uit kunnen zien. Hiervan mag worden afgeweken door de leerkracht indien 
nodig.  
 
Groep 1/2 Letter van de week. 
Groep 3      1x per week leeswerk.  
Groep 4      1x per week huiswerk. 
Groep 5      1x per week huiswerk.  
Groep 6      2 x per week huiswerk.  
Groep 7      3x per week huiswerk.    
Groep 8      4x per week huiswerk.  
 

Er is een duidelijke opbouw van hoeveelheid naar het einde van de basisschool toe. Zo 
worden de kinderen langzaam voorbereid op de hoeveelheid huiswerk in het voortgezet 
onderwijs.  

Als een leerkracht signaleert dat er structureel geen huiswerk gemaakt wordt, dan zal de 
leerkracht contact opnemen met ouders.  

Extra oefenen 

Voor alle groepen geldt dat de leerkracht een kind extra oefenwerk mee kan geven. Denk 
dan bijvoorbeeld aan: 

Groep 1/2 De kleuren oefenen, de cijfers oefenen 
Groep 3 Extra oefenen met het technisch lezen 
Groep 4 en 5 De tafels nog eens oefenen, technisch lezen 
Groep 6/7/8 Werkwoordspelling 
 
Agendagebruik 
Vanaf de bovenbouw gaat de school voorzien in een agenda. Dit is zorgt voor uniformiteit en 
een gestructureerde aanpak.  
 
 


	Wat kunnen de ouders van de school verwachten?
	Wat verwacht de school van de ouders?

