Huiswerkbeleid De Vonder


Uitgangspunten
Het uitgangspunt van onze school is, dat al het schoolwerk in principe binnen de
reguliere schooltijd wordt gemaakt. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat uw kind
werk mee naar huis neemt om nog eens te oefenen of af te maken, dit noemen we
dan incidenteel huiswerk.
Toch is er op De Vonder ook sprake van structureel huiswerk. Dit geldt bijvoorbeeld
dan ter voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs en de
zelfstandigheid van de leerlingen. Samen met de leerkracht leren de kinderen hoe ze
op een verantwoorde wijze omgaan met het huiswerk.



Doelen en functies van huiswerk
Huiswerk is nooit een doel op zich. Het is altijd een middel om te komen tot een
ander doel. Binnen school wordt huiswerk als zinvol gezien en tracht men door
middel van het regelmatig opgeven van huiswerk de volgende doelen te bereiken.
- Bevordering van de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van
de leerlingen; kinderen leren plannen en hun doorzettingsvermogen
wordt gestimuleerd.
- Uitbreiding van de leertijd, met de bedoeling het leerresultaat positief
te beïnvloeden;
- Voorbereiding op het vervolgonderwijs, waar leerlingen veelvuldig met
huiswerk in aanraking komen;
- Bevordering van de ouderbetrokkenheid.



Huiswerkafspraken per groep
Groep 1 en 2
Incidenteel denk bijvoorbeeld aan:
- Materialen verzamelen vb. : - lettertafel;
- Portfolio;
- boekbespreking;
- logeerbeer.
Groep 3 en 4
Incidenteel denk bijvoorbeeld aan:
- Technisch lezen, letters mee, extra leesoefeningen;
- Oefenen van tafeltjes;
- Materiaal meenemen voor specifieke lessen;
- boekbespreking;
- weektaak afmaken.
Groep 5
Incidenteel denk bijvoorbeeld aan:
- Alle bovengenoemde items;
- Extra oefeningen spelling;
- Toetsen van de zaakvakken.
Groep 6
Incidenteel denk bijvoorbeeld aan:

- Alle bovengenoemde items;
- Een spreekbeurt en boekbespreking.
Groep 7
Structureel denk bijvoorbeeld aan:
- Alle bovengenoemde items;
- Ter voorbereiding op het voorgezet onderwijs krijgen de kinderen
vanaf groep 7, 1x per week op een vaste dag;
Groep 8
- Alle bovengenoemde items;
- Zij werken samen met de leerkracht aan het plannen van het werk,
hiervoor maken zij gebruik van een agenda;
- Mapje met huiswerk voor het hele schooljaar dat wekelijks meegaat
(verschil in moeilijkheidsgraad tussen toekomstige VMBO en
HAVO-leerlingen met eigen registratiesysteem);
- Individueel werkwoordspelling.


Aanbieding huiswerk en tijdsperiode
Huiswerk voor de totale groep:
- Indien er sprake is van parallelgroep op onze school stemmen de
leerkrachten het huiswerk zoveel mogelijk op elkaar af.
- De leerkracht zorgt ervoor dat huiswerkopdrachten geen nieuwe leerstof
bevatten, maar leerstof die in school al werd behandeld.
- Het huiswerk wordt minimaal 1 week vooraf opgegeven.
Huiswerk voor de individuele leerling:
- Mocht er huiswerk gegeven worden in het kader van zorgverbreding dan
wordt dit doorgesproken met de ouders.
- Bij vraag naar individueel huiswerk door een ouder beslist de leerkracht.
- Indien het om individueel huiswerk gaat kan dit tijdens het zelfstandig werken
met de leerling besproken worden.



Begeleiding en controle op het huiswerk
- De kinderen krijgen bij aanvang van het schooljaar uitleg over de aanpak van
het structurele huiswerk.
- De leerlingen dienen gericht te worden begeleid en gecontroleerd om
een juiste taakaanpak te verschaffen. De leerkracht blijft een begeleidende
rol spelen bij het huiswerk.
- De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk dat kinderen hebben gemaakt of
geleerd in school wordt nabesproken. Daarbij wordt ingegaan op de
oplossingsmethoden en mogelijke problemen tijdens het uitvoeren van de
huiswerkopdracht.
- Het huiswerk is geen vrijblijvende zaak. Het is de bedoeling dat de leerlingen
de huiswerkopdrachten nauwkeurig uitvoeren.



Betrokkenheid ouders
In principe moeten de kinderen zelfstandig aan het huiswerk kunnen werken en
hebben zij geen begeleidende of stimulerende rol nodig.
Het is echter altijd prettig voor de kinderen te weten dat ze een helpende hand in de
buurt hebben.
Op de website en in de schoolgids kunnen ouders het protocol
‘Huiswerkbeleid op De Vonder’ lezen.

