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Huiswerkafspraken

Op De Regenboog wordt vanaf groep 5 huiswerk aan de kinderen meegegeven. We vinden
het belangrijk dat de kinderen daar in rustig tempo mee om leren gaan. De hoeveelheid van
het huiswerk loopt dus op, van weinig in groep 5 tot steeds meer in groep 8, wanneer de
kinderen al bijna naar het voortgezet onderwijs gaan.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee voor een week later, met als
doelen:
- wennen aan meer en gevarieerder huiswerk
- agenda leren gebruiken
- leren plannen / leren leren

Huiswerk in groep 8
- Vrijwel dagelijks (een) huiswerkopdracht(en) mee; dit kan maak- of leerwerk zijn.
- Een agenda kopen de leerlingen zelf.
- Mogelijk huiswerk: woordenschat taal, rekenplus/oefenwerk, informatieverwerking,
werkwoordspelling en dictee.
- De toetsen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur en
techniek thuis leren. De leerstof (boek en werkboek/samenvatting) komt minimaal
één week voor het maken van de toets mee naar huis. Er kunnen twee leertoetsen in
één week gepland worden.
- Voorbereiden van één spreekbeurt + presentatie (dit kan in een klassikale
EigenWijsTijd opdracht verwerkt worden of gebaseerd zijn op een eigen gekozen
onderwerp) en één boekenbeurt.
- Eén boekpresentatie + verslag
- Is een leerling vergeten het huiswerk te maken en/of mee terug te nemen? Dan komt
er een kruisje op de lijst. Het werk wordt dan alsnog na schooltijd gemaakt tot
uiterlijk 15.30uur.
Het is mogelijk om je op te geven voor huiswerkklas op dinsdag- en/of donderdagmiddag
van 15.00 uur-15.30uur. Dit noemen we studieklas. De kinderen kunnen structureel hun
werk maken en eventueel samenwerken met klasgenoten.
Ook krijgen leerlingen soms werk mee als extra ondersteuning van het onderwijsleerproces
op een bepaald vakgebied: extra oefenstof voor technisch lezen, spellen of rekenen
bijvoorbeeld.
Dit gebeurt over het algemeen in overleg met ouders. Wanneer nodig kunnen ouders aan de
groepsleerkracht vragen hoe zij daarin hun kind kunnen begeleiden.

