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Huiswerkbeleid Basisschool Vilt
Op onze school hebben wij als team afspraken gemaakt over het te geven huiswerk. Omdat
wij er vanuit gaan dat de kinderen op de eerste plaats op school zich de daar aangeboden
leerstof eigen moeten maken, willen wij de kinderen (en hun ouders), zeker in de
onderbouw, niet al te veel belasten met het maken van huiswerk. Toch willen wij als team
huiswerk aan de basisschool Vilt gestructureerd laten plaatsvinden, met name voor de
kinderen van de bovenbouw. Op de informatieavond, aan het begin van het schooljaar maakt
elke leerkracht voor de ouders van zijn groep bekend hoe, wat en met welk doel door de
kinderen huiswerk gemaakt wordt. Impliciet kunnen bepaalde afspraken uniform worden
gemaakt.
De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen regelmatig opdracht(jes)en die ze thuis moeten
uitvoeren. Deze kunnen een vrijwillig of verplicht karakter hebben. Ze kunnen van individuele
of klassikale aard zijn. Leerlingen die extra oefening nodig hebben krijgen in over met de
ouders werk mee naar huis.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig opdrachten die ze thuis dienen uit te voeren.
Deze opdrachten, met name voor de vakgebieden rekenen en taal, kunnen een verplicht
karakter hebben en kunnen individueel of klassikaal van aard zijn.
Vanaf groep 7 heeft huiswerk geen incidenteel karakter meer, maar krijgen de leerlingen het
huiswerk meer gestructureerd aangeboden. Dit wil zeggen dat leerlingen van groep 7 en 8
bijna dagelijks huiswerk (met name taal, rekenen en wereldverkenning) krijgen. Dit ter
voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Boeken, (huiswerk)bloks en schriften die mee naar huis gaan dienen met de nodige
voorzichtigheid te worden behandeld.
Een schooltas is voor de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 noodzakelijk. Dit vanwege
het vervoer van en naar school en thuis.
Tijdens de informatieavond, aan het begin van elk schooljaar, vertelt de desbetreffende
leerkracht aan de ouders wat er van de kinderen en ouders wordt verwacht. Indien het kind
structureel geen huiswerk hoeft te maken dienen de ouders dit kenbaar te maken.
(Accorderen met handtekening).

