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Kwaliteitskaart: Huiswerkbeleid 
Datum vaststelling: september 2021 

______________________________________________________________________ 
 
Inleiding 
Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis. Het vormt een brug tussen school en 
ouders/verzorgers. Huiswerk biedt bovendien informatie over wat aan bod komt in de klas.  
Huiswerk is geen doel op zichzelf, maar dient meerdere doelen. 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken in de klas. Huiswerk is daar 
een voortzetting van. Een stimulerende rol van ouders vinden wij daarbij van groot belang. 
 
Doelstellingen 
De doelstellingen van huiswerk op Obs Futura: 

• Leren leren 

• Leren plannen  

• Het inoefenen van leerstof, uitbreiden van leertijd 

• Bevorderen van werkhouding, zelfstandig werken en leren 

• Ouders/verzorgers een beeld geven van wat kinderen op school leren 

• Voorbereiding op het voortgezet onderwijs 
 
Praktische uitwerking 
Het huiswerk houdt verband met de aangeboden leerstof in de klas. Het huiswerk dat meegegeven 
wordt, moet in principe zelfstandig gemaakt kunnen worden. De leerkracht geeft aan wat en hoe 
geleerd moet worden en aan het gemaakte huiswerk wordt nadien aandacht besteed. Hoe dat in de 
klas gebeurt, is afhankelijk van het soort huiswerk. 
toevoegen: Hoe worden ouders geïnformeerd over datum toets (datum op toets, huiswerkschrift, 
agenda, mijnschoolapp)? 
 
Welk huiswerk kan uw kind verwachten en wanneer 

Groep 3 Leesbladen van Veilig Leren Lezen 

Groep 4 Leesbladen, spelling (BLOON), woordenschat, rekenen: tafels (1 t/m 10) 

Groep 5 Leesbladen, spelling (BLOON), woordenschat, rekenen: tafels (1 t/m 10), 
Leren voor toetsen Engels, De Zaken (aardrijkskunde/geschiedenis/natuur), topo 
(Nederland) 

Groep 6 Leren voor toetsen Engels, De Zaken(aardrijkskunde/geschiedenis/natuur), topo 
(Nederland), woordenschat 
Indien nodig: leesbladen, spelling (Bloon) 
Voorbereiden spreekbeurt, boekbespreking 

Groep 7 Leren voor toetsen Engels, De Zaken (aardrijkskunde/geschiedenis/natuur), topo 
(Europa), woordenschat 
Indien nodig: leesbladen, spelling (Bloon) 
Voorbereiden spreekbeurt, boekbespreking 

Groep 8 Leren voor toetsen Engels, De Zaken (aardrijkskunde/geschiedenis/natuur),  topo 
(Europa), woordenschat 
Indien nodig: leesbladen, spelling (Bloon) 
Voorbereiden spreekbeurt, boekbespreking 

Vanaf groep 4 komt het voor dat leerlingen werk meekrijgen dat in de klas niet is afgerond (rekenen, taal) 


