
 

 

 

 

  

Groep 3 
- Incidenteel leeshuiswerk  

Groep 4 
- Incidenteel leeshuiswerk 
- Tafels oefenen  
- Incidenteel rekenhuiswerk 
- Boekbespreking (1x p. jr.) 

Groep 5 
- Tafels oefenen 
- Boekbespreking (1x p. jr.) 
- Spreekbeurt over een dier (1x p. jr.) 
- Leerwerk wereldoriëntatie (topo, 

geschiedenis, aardrijkskunde) 
- Incidenteel reken- of leeshuiswerk 
- Nieuwsbegrip; andere tekst 

Groep 6 
- Boekbespreking (1x p. jr.) 
- Spreekbeurt over een onderwerp naar 

keuze (1x p. jr.) 
- Rekenen: 1 werkblad rekenen 
- Leerwerk wereldoriëntatie (topo, 

geschiedenis, aardrijkskunde) 
- Incidenteel reken, taal- of 

leeshuiswerk 
- Nieuwsbegrip: andere tekst 
- Engels leerwerk 

Groep 7 
- Boekbespreking (1x p. jr.) 
- Werkstuk over een land (1x p. jr.) 
- Spreekbeurt (1x p. jr.) 
- Leerwerk wereldoriëntatie (topo, 

geschiedenis, aardrijkskunde) 
- Engels leerwerk 
- Huiswerk: taal/spelling en/of rekenen 

en/of  studievaardigheden ( 2 vakken 
per week)  

- Nieuwsbegrip: andere tekst 

Groep 8 
- Boekbespreking met een boekverslag 

(2x p. jr.) 
- Werkstuk (1x p. jr.) 
- Spreekbeurt over een beroemdheid 

(1x p. jr.) 
- Leerwerk wereldoriëntatie (topo, 

geschiedenis, aardrijkskunde) 
- Engels leerwerk en boekjes lezen 
- Engels spreekbeurt (2x p. jr.) 
- Huiswerk: studievaardigheden, 

begrijpend lezen en 2 vakken naar 
behoefte (4 vakken p. wk.) 

- Nieuwsbegrip: andere tekst en 
woordenschat 

Waarom huiswerk? 
Huiswerk heeft als doel het leren dragen van 
verantwoordelijkheden en het ontwikkelen van 
zelfstandigheid. Zo bereiden kinderen zich langzaam 
voor op het vervolgonderwijs. 
 
Wat kunt u als ouder/opvoeder doen? 
- Belangstelling tonen voor wat er op school 

gebeurt. 
- Uw kind helpen door samen een planning te 

maken om het huiswerk te maken. Niet alles op de 
laatste dag, maar liever verspreid over de week. 

- Hulp bieden bij een spreekbeurt of een 
boekbespreking 

- Uw kind motiveren, helpen, controleren en 
overhoren. Het is niet de bedoeling dat u het 
huiswerk van uw kind maakt, maar helpen mag 
altijd. 

- Uw kind verantwoordelijk maken voor het 
huiswerk. Het moet op een vaste plek bewaard 
worden en ook op een vast moment weer mee 
naar school. 


