
 

 

tips voor ouders 
 

 

 

Je kind ondersteunen bij het huiswerkproces door het aanbieden van: 

 

 

een veilige omgeving 

* vast moment: kinderen hebben nood aan regelmaat; elke dag op ongeveer hetzelfde uur 

   starten en eindigen met huistaken en lessen stimuleert de gewoontevorming 

* vaste plaats: het kind heeft best een eigen plaats om te studeren; deze plaats hoeft  

   ook niet groot te zijn, wel stil en rustig; werken met tv of radio aan is niet aan te  

   raden; om het huiswerk te maken is voldoende verlichting noodzakelijk 

* netheid: netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel  

   en aangepast schrijfgerei; eten en huiswerk maken horen niet samen. 

 

een positieve omgeving 

* interesse en aanmoediging: interesse hebben voor wat het kind op school doet en leert  

   is belangrijk; laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert; belonen  

   is doeltreffender dan straffen; een goed woordje heeft meer effect dat een kwade  

   hand. 

 

een ondersteunende omgeving 

* samen met het kind de opdrachten in de agenda overlopen; (wanneer de leerkracht een 

   stappenplan aanbiedt: gebruik het) 

* bevragen: weet mijn kind wat de opdracht is? 

* als je kind een leesopdracht heeft, maak er dan een leuk moment van 

* overhoren als je kind daar zelf om vraagt 

* stimuleren tot nadenken door open vragen te stellen (Wie? Wat? Waarop? Wanneer?) 

 

een controlerende houding 

* respecteren van de opgegeven tijd 

* Heeft je kind al het nodige bij? Steekt het alles terug in de boekentas? Heeft het  

   alles mee wat het moet mee hebben ’s anderendaags (zwemzak, knutselmateriaal, 

   brieven, …)? 

            * controleren of het huiswerk gemaakt is 

* aanzetten tot zelfcontrole en evaluatie 

Is alles ingevuld? 

Heb je netjes en verzorgd gewerkt? 

Heb je de taak goed uitgevoerd? 

Vond je het moeilijk of gemakkelijk? Waarom? Vond je het leuk? 

 

een rapporterende omgeving 

* Is de huistaak haalbaar voor mijn kind? 

* Moeilijkheden? Tempo? Interesse? Andere factoren? 

* Meld ernstige moeilijkheden en belangrijke problemen bij het maken van huiswerk op  

   het huiswerk zelf, via de schoolagenda of persoonlijk aan de leerkracht. 


