
Huiswerkbeleid OBS De Rietput 

 
 
Op obs De Rietput geven wij huiswerk omdat………… 
 

• huiswerk de zelfstandigheid van kinderen bevordert. 
Kinderen “leren leren” en oefenen in het plannen van het opgegeven werk. 
 

• huiswerk bijdraagt aan een goede voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. 

Op het voortgezet onderwijs hoort huiswerk maken en leren bij het dagelijks 
gebruik. Wij willen onze kinderen vertrouwd maken met het maken van 
huiswerk om zo de overgang naar het VO soepel te laten verlopen. 
 

• huiswerk de betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren 
van hun kind vergroot. 

Ouders krijgen meer inzicht in het schoolgebeuren en het onderwijs aan hun 
kind. 
 
Inhoud van het huiswerk  
Het huiswerk wordt door de leerkracht zorgvuldig samengesteld en zoveel 
mogelijk afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de kinderen. 
Onderstaand schema geeft overzicht voor leerkrachten, ouders en kinderen 
wat aangeboden wordt in de diverse leerjaren.  
  



Overzicht huiswerk obs De Rietput 
 

Groep 5 Bloon                        wordt aangeraden dit wekelijks te doen. 
Vloeiend en Vlot    wanneer wenselijk 
Naut                          begrippenlijst 
Toetsen: 
Topografie              ongeveer 1x in de 6 weken 
Engels                      ongeveer 1x in de 3 weken 
Naut                         ongeveer 1x in de 2 maanden 
Spreekbeurt                               1x per jaar 

Groep 6 Bloon                        wordt aangeraden dit wekelijks te doen. 
Vloeiend en Vlot     wanneer wenselijk 
Naut                          begrippenlijst 
Toetsen: 
Topografie              ongeveer 1x in de 6 weken 
Engels                      ongeveer 1x in de 3 weken 
Naut                         ongeveer 1x in de 2 maanden 
Spreekbeurt                              1x per jaar 
Boekbespreking                       1x per jaar 

Groep 7 Bloon                        wordt aangeraden dit wekelijks te doen. 
Naut                          begrippenlijst 
Toetsen: 
Topografie              ongeveer 1x in de 6 weken 
Engels                      ongeveer 1x in de 3 weken 
Naut                         ongeveer 1x in de 2 maanden 
Boekbespreking                       1x per jaar 
Spreekbeurt                              1x per jaar 
Huiswerkboekje: 
RAAK (Werkwoord)spelling      wekelijks 
RAAK Redactiesommen             wekelijks 
 

Groep 8 Bloon                        wordt aangeraden dit  wekelijks te doen. 
Naut                          begrippenlijst 
Toetsen: 
Topografie              ongeveer 1x in de 6 weken 
Engels                      ongeveer 1x in de 3 weken 
Naut                         ongeveer 1x in de 2 maanden 
Boekbespreking                       1x per jaar 
Spreekbeurt                              1x per jaar 
Powerpoint                               2x per jaar 
Huiswerkboekje: 
RAAK (Werkwoord)spelling      wekelijks 
RAAK Redactiesommen             wekelijks 

 

 


