
Ouders en huiswerk van de kinderen 

 
We vragen aan ouders om te helpen bij het huiswerk. 
 

1. Wat verwachten we dan ? 
 

- een rustige plek thuis zoeken om het huiswerk te maken 
 
- een vast ‘huiswerk’moment afspreken met je kind 

 
- in de agenda kijken samen met je kind en lezen wat er moet gebeuren 

 
- je kind aanmoedigen om zelfstandig te starten aan het huiswerk 

 
- je kind aanmoedigen om zelfstandig het huiswerk af te werken 

 
- fouten maken mag, uit fouten kan je leren 

 
- als het huiswerk klaar is, vragen hoe het gegaan is 

 
- als het huiswerk te moeilijk was, dit in de agenda schrijven 

 
- een handtekening in de agenda plaatsen 

 
2. Welke vragen zijn goed bij de start van het huiswerk ? 

 
- ‘laten we de opdracht nog eens lezen, wat wordt er gevraagd ?’  

 
- ‘wat moet je hier eigenlijk doen?’  

 
- ‘heb je al eens eerder zo’n taak gemaakt en hoe heb je het toen aangepakt?  

 
- ‘hoe zou je eraan kunnen beginnen ?’ 

 
Door vragen te stellen, denkt je kind zelfstandig na. 
 
Dat is belangrijk want je kind moet het na een tijdje alleen aankunnen. 

 
3. Wie verbetert het huiswerk ? 

 
De juf of meester. 

 
4. Wie geeft meer uitleg als het kind iets niet begrijpt ? 

 
De juf of meester legt het nog eens uit of moedigt het kind aan om iets op te 
zoeken… 
 
 
 
 



 
5. Wat kan je nog doen als ouder of als grote broer en zus ? 

 
Mee-luisteren als je kind hardop leest. 
 
Een verhaal voorlezen voor je kind. 

 
 

6. Wat verwachten we NIET van ouders ? 
 

We verwachten niet dat ouders het huiswerk verbeteren. 
 

We verwachten niet dat grote broer, grote zus, papa of mama het huiswerk 
maakt. 

 
We verwachten niet dat ouders zelf nog extra oefeningen opgeven. 

 
We verwachten niet dat ouders zelf uren met hun kind bezig zijn rond het leren 
in de klas.  
 
Hun kind heeft nog veel behoefte aan spel en vrije tijd.  
 
Na een dag van goed werken, gunnen we dit graag aan elk kind. 

 

Afspreken :  
vaste plaats  
vast moment 

 

Bemoedigen :  
samen in de agenda kijken 
interesse tonen 
helpen door vragen te stellen  

  

Controleren :  
is het huiswerk gemaakt ? 
is het huiswerk te moeilijk of niet ?  
de agenda tekenen 

 

Afspraken rond de huiswerkklas 

 
Zie de afsprakennota ouders-school. 


