HUISWERKBROCHURE
voor groep 3 t/m 8
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Algemeen
Frequentie
In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit
oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep 6
krijgen de leerlingen structureel huiswerk mee. In deze groep is dat één à
twee keer per week. In groep 7 en 8 is dat vier keer per week. Tijdens de
vakanties en in het weekend is er geen huiswerk.
Agenda
In groep 5 krijgen de leerlingen een maandplanner die ze leren om zelf in te
vullen. Vanaf groep 6 gaan de leerlingen een agenda gebruiken. Dit jaar
krijgen alle leerlingen in groep 6, 7 en 8 een basisschool-agenda waarmee we
gaan werken. Andere, zelfgekochte, agenda’s zijn dus niet nodig. U bent
hierover door ons al eerder geïnformeerd. In de genoemde groepen zal geleerd
worden hoe de maandplanner en de agenda gebruikt moeten worden. We
verwachten dat de leerlingen deze maandplanner en agenda steeds bij zich
zullen hebben.
Huiswerkmap
Vanaf groep 4 gaan de leerlingen een huiswerkmap gebruiken. In deze map
wordt het huiswerk meegenomen. Deze geplastificeerde mappen, voorzien van
flappen en elastiek, zijn o.a. verkrijgbaar bij de Hema en de Bruna.
Thuis
Het is aan te bevelen dat het maken en leren van huiswerk op een vast
moment gebeurt en op een plek waar uw zoon en/of dochter zich goed kan
concentreren. Het helpt het kind als ouders belangstelling tonen voor wat het
aan het doen is.
Daar waar nodig is, kunt u het kind helpen bij vragen en problemen.
Hulp, zoals bij het overhoren, werkt vaak stimulerend en het geeft uw zoon
en/of dochter het gevoel dat hij/zij er niet alleen voor staat. Het kan best een
keer voorkomen dat een leerling het huiswerk niet heeft kunnen maken of
leren. Een briefje aan de docent is dan voldoende. In alle gevallen zal het
huiswerk alsnog moeten worden gemaakt.
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Tijd
De tijd die kinderen besteden aan hun huiswerk zal voor iedereen verschillend
zijn. Het ene kind heeft nu eenmaal meer tijd nodig dan het andere. Wel
hebben wij de indruk dat sommigen het werk afraffelen en dat dit ook ten
koste gaat van de verzorging van het huiswerk. Huiswerk dient netjes te
worden gemaakt. De regels betreffende het schrijven die we op school
hanteren, gelden ook voor het maken van werk thuis. Het gemaakte huiswerk
wordt op school besproken en/of nagekeken.
Computer: Thuis oefenen op de computer
Op school maken we gebruik van verschillende computerprogramma’s. In
groep 3 t/m 8 gebruiken we het schoolpakket van Ambrasoft. Hierbij kun je
voor het automatiseren bij rekenen oefenen (o.a. tafels, optellen, aftrekken en
klokkijken). Ook is er een taalgedeelte voor spelling bestaande uit dictee en
werkwoordspelling.
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen computerles. Eén van de onderdelen is het
programma Type-expert junior. Het is mogelijk om deze pakketten voor thuis
aan te schaffen. Het is verkrijgbaar via internet of bij de betere boekhandel.
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Groepsspecifiek
Groep 3
Leesboekjes
In groep 3 is er in principe nog geen sprake van huiswerk. Wel is het zo dat de
leerlingen na een aantal weken leesboekjes mee krijgen om thuis te kunnen
oefenen. De kinderen krijgen een boekje mee met daarin hun leeskaart waarop
de nummers staan van de boekjes die zij hebben gelezen. Als het boekje uit is,
nemen ze dit, samen met hun leeskaart, mee naar school. Ze kunnen dan
weer een volgend boekje meenemen.
Het meegeven van leeshuiswerk is niet bedoeld om de kinderen te belasten,
juist het tegendeel is het geval: het leeshuiswerk voor thuis ondersteunt het
kind in zijn/haar aanvankelijk lezen. Leest een kind gedurende een vakantie
niet, dan is er vaak sprake van een zekere terugval.
Werkboekjes
In de vakantie krijgen de leerlingen een boekje mee met werkbladen voor
lezen, taal en rekenen. Het is bedoeld om te oefenen en het hoeft niet mee
terug naar school.
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Groep 4
Spelling
De spellingsbladen van onze taalmethode gaan om de drie à vier weken mee
naar huis. De kinderen kunnen de woordjes twee keer overschrijven of in
dicteevorm met hun ouders oefenen. Er staat een datum op het blad wanneer
dit terug moet zijn op school. Meestal is dit een week later.
Leesboekjes
Het kan zijn dat leerlingen een leesboekje mee krijgen uit de
klassenbibliotheek om thuis het lezen te oefenen. Deze boekjes moeten wel
terug naar school.
Tafels
De tafels worden zowel in de klas als thuis geoefend. Het leren van de tafels
start na de herfstvakantie. Om de twee weken wordt er een nieuwe tafel
aangeleerd. De leerlingen krijgen de tafel eerst op school aangeboden. Hierna
krijgen ze een tafelblad mee naar huis. Met dit blad kunnen de kinderen zelf
oefenen. Op dit blad komen ook eerder aangeboden tafels voor. Dit tafelblad
hoeft niet mee terug naar school. Op het blad staat de datum van de
tafeltoets. Dit is meestal twee weken later.
Werkboekjes
In de vakantie krijgen sommige leerlingen een werkboekje mee waarmee ze
kunnen oefenen met rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen en schrijven. Dit
boekje is bedoeld om in de vakantie te oefenen en hoeft niet mee terug naar
school.
Overig
Incidenteel kan er een reken- of taalblad worden meegegeven. Hierover maakt
de docent in de klas duidelijke afspraken.
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Groep 5
Spelling
De woordjes leren de kinderen in de klas, het oefenen gebeurt op de
computer. Alleen spellingzwakke leerlingen krijgen extra oefening mee.
Leesboekjes
Ook in groep 5 krijgen de kinderen een leesboekje mee naar huis om te
oefenen. Na verloop van tijd wordt dit boekje omgeruild.
Tafels
De tafels worden zowel in de klas als thuis geoefend. Om de twee weken wordt
er een nieuwe tafel aangeleerd en getoetst. De kinderen krijgen een oefenblad
mee naar huis. Op het blad staat de datum van de toets.
Zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur)
Als voorbereiding op een toets krijgen de leerlingen een samenvattingsblad
mee naar huis waarop de datum van de toets staat aangegeven. Deze toetsen
zijn ongeveer om de zes weken.

Groep 6
Algemeen
In de eerste helft van het schooljaar krijgen de leerlingen uit groep 6 eenmaal
per week huiswerk mee. Dit werk wordt meegegeven op woensdag en moet
vrijdag worden ingeleverd. Het huiswerk bestaat uit een reken- of taalblad.
Bovendien krijgen de kinderen samenvattings- bladen mee betreffende
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Deze bladen dienen als voorbereiding
op de toets.
Later in het jaar krijgen de leerlingen twee keer per week huiswerk mee. ’s
Maandags wordt het werk opgegeven dat op woensdag moet worden
ingeleverd. Op deze dag wordt dan huiswerk meegegeven dat op vrijdag klaar
moet zijn.
Spreekbeurten
In deze groep beginnen de leerlingen na de herfstvakantie met het houden van
spreekbeurten. In de klas krijgen ze eerst uitleg over hoe je een werkstukje of
een samenvatting van een bepaald onderwerp moet maken. Dit vormt de basis
van de spreekbeurt. De leerlingen mogen op een lijst aangeven op welke
datum zij hun spreekbeurt willen houden. De meeste spreekbeurten zullen op
woensdag plaatsvinden. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij een week van
te voren hun spreekbeurt op papier aan de docent laten zien. Op deze manier
kunnen er nog wijzigingen of verbeteringen worden aangebracht.
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Groep 7
In deze groep krijgen de leerlingen elke dag huiswerk. Het huiswerk bestaat uit
maakwerk voor taal en rekenen en is voor de volgende dag. Er is ook leerwerk.
Dit laatste bestaat uit het leren van dicteewoorden en het leren van
samenvattingsbladen betreffende de zaakvakken. Het leerwerk wordt eerder
opgegeven, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben om zich voor te
bereiden op een toets of overhoring.
Ook in groep 7 houden de leerlingen een spreekbeurt en wordt er
voortgeborduurd op wat ze in groep 6 hebben geleerd.

Groep 8
Ook in deze groep wordt er elke dag huiswerk opgegeven. Soms twee vakken
op een dag. Het maakwerk is voor de volgende dag, het leerwerk voor enkele
dagen later. De hoeveelheid huiswerk neemt toe, maar staat nog lang niet in
verhouding zoals dit in het voortgezet onderwijs wordt gegeven.
Naast het houden van spreekbeurten, moeten de leerlingen ook een
boekbespreking houden. Ze mogen ook hier zelf de datum en de titel van het
boek bepalen. Op maandag worden de boekbesprekingen gehouden, op vrijdag
de spreekbeurten.

Remedial Teaching
Het kan zijn dat uw kind op school R.T. krijgt voor lezen, spelling of rekenen.
In dat geval krijgt uw kind bijna altijd huiswerk mee. Het is erg belangrijk dat
u uw kind begeleidt bij dit huiswerk. Alleen consequente en regelmatige
oefening van de stof thuis maakt dat de R.T. succesvol is. In een begeleidend
schrijven van de IBer (Intern Begeleider) en de RTer (Remedial Teacher)
wordt dit huiswerk toegelicht.

Tot slot
Wij hopen dat wij u voldoende hebben geïnformeerd over het huiswerk bij ons
op school. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar zal de
klassendocent het een en ander nog eens toelichten.Mochten er desondanks
nog vragen zijn, dan bent U van harte welkom bij de leerkracht van uw kind.
Het team van de St. Bonifaciusschool
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