
Protocol huiswerk groep 5 t/m 8 

1. Wat verstaan we onder huiswerk? 

 

Onder huiswerk verstaan wij elke activiteit die de leerlingen thuis 

uitvoeren n.a.v. een gegeven opdracht vanuit school. 

 

2. Waarom vinden we huiswerk belangrijk? 

Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het “het leren” op school 

ondersteunt, extra oefening biedt, thema’s introduceert, zelfstandige 

leerhouding van kinderen bevordert, voorbereidt op het huiswerk in het 

voortgezet onderwijs en……… 

 

3. Hoeveelheid en frequentie van het huiswerk per leerjaar. 

 

 

Groep 5 

In de groepen 5 wordt wekelijks een dubbelzijdig A4´tje meegegeven 

Er wordt per groep gekeken, wat nodig is. Hierbij wordt gedacht aan: 

begrijpend lezen, spelling, rekenen en taal.  

 

Groep 6 

In de groepen 6 worden eenmaal per week 1 of 2 werkbladen 

(rekenen, spelling of taal) meegegeven. De kinderen maken die 

opgaven. Er wordt per groep gekeken, wat nodig is. 

Voor het leren van de repetities wordt ook een leerblad meegegeven 

voor de vakken aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur of 

verkeer. De kinderen krijgen 1x per week een leertoets. 

Alle kinderen doen een boekbespreking. 

Spreekbeurten zijn facultatief. 

 

Groep 7  

In de groepen 7 wordt eenmaal per week een set maak- en leerbladen 

meegegeven. Er wordt per groep gekeken, wat nodig is. Hierbij wordt 

gedacht aan: begrijpend lezen, spelling, rekenen en taal. Ze krijgen 

een leeropdracht voor de zaakvakken.  De kinderen krijgen 1 leertoets 

per week. 

Een keer per jaar een werkstuk over een land en een keer een 

boekbespreking. 

De kinderen leveren het werkstuk per hoofdstuk in en krijgen direct 

feedback. Aan het eind wordt het werkstuk helemaal ingeleverd en 

beoordeeld. De kinderen houden een spreekbeurt over het werkstuk. 

 



Groep 8 

In de groepen 8 wordt eenmaal per week een set werk- en leerbladen 

meegegeven. Er wordt per groep gekeken, wat nodig is. Hierin staan 

taal, spelling en rekenopdrachten en twee leeropdrachten voor de 

zaakvakken. 

Aanvullend begrijpend leesopdrachten en studievaardigheden.  

Er wordt gewerkt met een agenda. 

Een keer per jaar een werkstuk over een historisch figuur, een keer een 

boekbespreking en een presentatie over het werkstuk. 

De repetities van de leervakken worden op twee verschillende dagen 

afgenomen. 

 

3. Vorm van het huiswerk 

 

Huiswerk kan bij ons op school in allerlei vormen worden meegegeven: 

 Het meenemen van materialen van thuis. 

 Het leren van tafels en klokkijken met een boekje. 

 Het maken van werkbladen. 

 Het voorbereiden van een boekbespreking of spreekbeurt. 

 Het schrijven van een werkstuk. 

 Het geven van een presentatie over het gemaakte werkstuk. 

 Het leren voor de toetsen van de zaakvakken. 

 

4. Rol van de ouders bij het huiswerk 

Wij verwachten van de ouders dat ze er op toezien dat kinderen hun huiswerk 

serieus oppakken, maken en leren. 

De ouders spelen een ondersteunende rol in het aanleren van het plannen, 

maken, leren, oefenen en op tijd inleveren van het huiswerk. 

Ouders zorgen aan het begin van het schooljaar voor een mapje met een 

elastiek  om het huiswerk te vervoeren. 

Naarmate de kinderen ouder worden, vinden wij dat de verantwoordelijkheid 

hiervoor steeds meer bij het kind komt te liggen. 

5. Regels betreffende het niet nakomen van maken, leren en 

inleveren van het huiswerk. 

 

In de groepen 5  

Voor het inleveren van het werk is een vaste dag afgesproken. 

Als het huiswerk door omstandigheden niet ingeleverd wordt, ziet  de 

leerkracht er op toe dat het in dezelfde week alsnog wordt ingeleverd. 

 

 

 



In de groepen 6  

Door de ouders wordt een huiswerkmap aangeschaft. 

Voor het inleveren van het werk is een vaste dag afgesproken. 

Als het huiswerk door omstandigheden niet ingeleverd wordt, ziet de 

leerkracht er op toe dat het in dezelfde week alsnog wordt ingeleverd. 

De leerkracht registreert of het huiswerk wordt ingeleverd/geleerd. 

Vanaf januari controleert de leerkracht strenger op het inleveren van 

huiswerk. 

Levert de leerling dan het huiswerk herhaaldelijk niet op tijd in of wordt 

er niet voldoende geleerd voor de toetsen, dan wordt er contact 

opgenomen met de ouders. 

 

In de groepen 7  

De kinderen brengen een huiswerkmap mee. 

Voor het inleveren van het werk is een vaste dag afgesproken. 

Als het huiswerk door omstandigheden niet ingeleverd wordt, ziet de 

leerkracht er op toe dat het in dezelfde week alsnog wordt ingeleverd. 

De leerkracht registreert of het huiswerk wordt ingeleverd. 

Levert de leerling herhaaldelijk het huiswerk niet op tijd in of wordt er 

niet voldoende geleerd voor de toetsen, dan wordt er contact 

opgenomen met de ouders. 

 

In de groepen 8 is voor het uitdelen en inleveren van huiswerk een 

vaste dag afgesproken. 

Wanneer het huiswerk niet op tijd wordt ingeleverd, ziet de leerkracht 

er op toe dat het in dezelfde week wordt ingeleverd. 

De leerkracht registreert of het huiswerk wordt ingeleverd/geleerd. 

Levert de leerling herhaaldelijk (3x) het huiswerk niet op tijd in of 

wordt er niet voldoende geleerd voor de toetsen, dan wordt er contact 

opgenomen met de ouders.   

 

6. Speciale huiswerkafspraken 

Als kinderen lopgopedische en/of externe ondersteuning krijgen, kan er in 

samenspraak met kind en ouders afgesproken worden om het schoolhuiswerk 

te beperken. 

Voor kinderen die bij een bepaald vakgebied problemen ondervinden bestaat 

de mogelijkheid aanvullend huiswerk mee te geven of te moeilijke 

huiswerkonderdelen te schrappen. 

7. Wat te doen met kinderen bij wie het huiswerk thuis niet lukt? 

 Gesprekken met ouders 

 Hulp onder schooltijd 

 Differentiatie bieden 


