
 

 

 

 

 

 

Waarom geven wij op OBS De Schatkist huiswerk ? 

 

Wij denken dat we met huiswerk het volgende kunnen bereiken:  

Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen.  

Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen werk, zelf plannen wanneer 

het gemaakt/geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn. 

 

Huiswerk maken betekent uitbreiding van leertijd, waardoor leerprestaties 

verbeteren.  

Door naast de leertijd op school thuis ook nog bezig te zijn met het inoefenen of 

herhalen van bepaalde leerstof, kan het leerresultaat positief beïnvloed worden.  

 

Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  

In het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch 

verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd 

mee raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen 

aanpassen aan de manier van werken in het voortgezet onderwijs.  

 

Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind.  

Door het huiswerk dat thuis gemaakt wordt, kunnen ouders beter zicht krijgen op wat 

op school gebeurt. Ouders kunnen ingeschakeld worden bij het maken van het 

huiswerk, waardoor ouders beter geïnformeerd raken over het onderwijs aan hun 

kinderen en over de school.  

 

Soms wordt huiswerk meegegeven aan kinderen die problemen ondervinden in het 

onderwijs.  

Huiswerk zien we dan als een extra steuntje om die problemen het hoofd te bieden. 

Met deze vorm van huiswerk gaan we wel voorzichtig om, want juist de kinderen 

waar het hier om gaat, worden onder schooltijd ook al flink belast. 

  



 

Groep 1 t/m 4 

 

-Alleen wanneer er problemen 

ondervonden worden voor een bepaald 

vak.  

 

-Geen standaard huiswerk. 

 

 

Groep 5 

 

-Wanneer er problemen ondervonden 

worden voor een bepaald vak. 

 

-Ongeveer 1x per maand een toets van 

een zaakvak (samenvatting thuis leren).  

 

-2 x per jaar een topografietoets. 

 

 

Groep 6 

 

-Wanneer er problemen ondervonden 

worden voor een bepaald vak.  

 

-Ongeveer 1x per maand een toets van 

een zaakvak (samenvatting thuis leren).  

 

-Ongeveer 1 x per maand een 

topografietoets 

 

Groep 7 

 

-Wanneer er problemen ondervonden 

worden voor een bepaald vak.  

 

-Ongeveer 1x per maand een toets van 

een zaakvak (samenvatting maken).  

 

-Ongeveer 1x per maand een toets van 

Engels. 

 

-Ongeveer 1 x per maand een 

topografietoets.  

 

-1x per week huiswerk  

1x per week werkbladen woordenschat  

1x per week werkbladen rekenen 



 

Groep 8 

 

-Wanneer er problemen ondervonden 

worden voor een bepaald vak.  

 

-Ongeveer 2x per maand een toets van 

een zaakvak (samenvatting maken).  

 

-Ongeveer 1x per maand een toets van 

Engels. 

 

-Ongeveer 1 x per maand een 

topografietoets.  

 

-1x per week huiswerk  

1x per week werkbladen woordenschat  

1x per week werkbladen rekenen 

 


