Deze keer een bewaarbrief voor de bovenbouw over het huiswerk.
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Huiswerk wordt gegeven om de leerstof in te oefenen of voor te bereiden en is
tevens een voorbereiding op de werkwijze van het voortgezet onderwijs. De leerstof
is reeds in de klas besproken.
Deze lesstof wordt mee naar huis gegeven en moet daar (verder) geleerd worden.
Soms worden de dingen letterlijk teruggevraagd: b.v. een tekst voor Bijbels
Onderwijs.
Maar het kan ook zijn, dat er vragen worden gesteld, die het inzicht van het kind
toetsen. Het geleerde moet dan worden toegepast in een bepaalde context.
Het huiswerk wordt minimaal 1 week voor de toets datum opgegeven. Het
opgegeven huiswerk wordt in de agenda geschreven. De leerling noteren precies wat
er geleerd moet worden. De leerkracht begeleidt deze procedure. In groep 6 en 7
wordt het huiswerk ook nog op het bord geschreven.
Leren van het huiswerk
Maak met uw kind een planning voor de komende week, wat en hoelang hij/zij gaat
leren. Het is handig om de toets in drie stukken te verdelen, zodat het aanleren van
de informatie verspreid wordt over drie dagen.
Bijvoorbeeld:
Donderdag: Toets Aardrijkskunde
Vrijdag: Toets Bijbelsonderwijs
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

10 min.
Aardrijkskunde deel 1

10 min.
Aardrijkskunde deel 2,
deel 1 herhalen.

20 min.
Aardrijkskunde deel 3,
deel 1 -2 herhalen.

Toets Aardrijkskunde

10 min.
Bijbelsonderwijs deel
1

10 min.
Bijbelsonderwijs deel
2, deel 1 herhalen

10 min.
Bijbelsonderwijs deel
3, deel 1-2 herhalen.

Vrijdag

Toets Bijbelsonderwijs

Het is handig om samen met het kind te leren, zeker als het niet goed weet, hoe je
zo’n taak aan moet pakken. Leer dan niet te lang per dag, een half is voldoende. En
naarmate het kind meer ervaring krijgt, kun je het ook meer zelf laten doen.
Overhoren is natuurlijk altijd fijn, dan krijgt uw kind een idee hoe ver het met deze
taak is.
Vanaf groep 5 zijn er elke week standaarddingen te leren. Maandag: de psalm en
vrijdag Bijbels Onderwijs. In groep 6 wordt het huiswerk langzaamaan opgebouwd.
Naast het huiswerk voor Bijbels onderwijs, wordt in groep 6 maximaal 1 toets per
week opgegeven en in groep 7-8 maximaal 2.

