
Huiswerkbeleid op  

Het Mozaïek 
Wat is het doel van huiswerk?  
Op Het Mozaïek vinden we het leren omgaan met huiswerk belangrijk. Onder 
huiswerk verstaan wij al het werk dat kinderen thuis in opdracht van school leren 
of maken. Leren gebeurt zowel thuis als op school en door middel van huiswerk 
verbinden we die twee met elkaar:  

• stimuleren van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid 
• leren plannen en organiseren 
• betere resultaten behalen.  
• extra oefenen en herhalen van bekende leerstof zodat die 

geautomatiseerd wordt en er ruime vrij komt in het werkgeheugen voor 
moeilijkere taken 

• voorbereiding op het voortgezet onderwijs 
 
Huiswerk in de middenbouw bestaat vooral uit: 

• het stimuleren dat er elke dag gelezen wordt 
• het stimuleren en het oefenen van bv. rekensommen, getallen, tafels, 

letters zodat het geautomatiseerd wordt 
Het huiswerk in de bovenbouw richt zich op:  

• het toepassen van kennis en/of vaardigheden 
• presentatie van een boek of een onderwerp 
• extra oefenstof voor die leerlingen die dat nodig hebben (altijd in overleg 

met ouders) 
 
Uitgangspunten  

• alle leerstof wordt onder schooltijd aangeboden 
• de huiswerkopdrachten kunnen zonder veel extra hulp gemaakt worden 
• er is een opbouw in huiswerk van groep 3 t/m 8 in zowel de hoeveelheid 

werk als de tijdsbesteding 
• huiswerk in de bovenbouw wordt waar nodig afgestemd op het niveau 

van de leerling 
• voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften kan de hoeveelheid 

huiswerk en de tijdsbesteding variëren 



• verzorging is belangrijk, daarom hechten we aan een stevige 
huiswerkmap waarin het werk meegenomen kan worden van school naar 
huis en andersom 

 
Communicatie over het huiswerk:  

• in groep 4 t/m 8 staat het opgegeven huiswerk vermeld op de yurlssite 
van het Mozaïek     

• in groep 7 t/m 8 noteren de kinderen ook het huiswerk in hun agenda. De 
leerkracht begeleidt dit 

• vanuit school is er controle op de inlevering van het huiswerk op de 
afgesproken dag. Wanneer het huiswerk regelmatig niet gemaakt of 
ingeleverd wordt dan wordt er vanuit school contact met u opgenomen – 
uw kind krijgt een extra blad mee  

• het huiswerk wordt nagekeken. Niet altijd maar wel bij regelmaat wordt 
het met de kinderen nabesproken; dit kan zijn met de hele groep, een 
groepje kinderen of individueel 

• wanneer uw kind moeite heeft met het maken en leren van huiswerk, dan 
horen wij dat graag. Wij kunnen dan kijken hoe we kunnen afstemmen en 
wat er voor uw kind nodig is 

  
Huiswerkbegeleiding thuis  
Het is belangrijk dat uw kind een positieve houding ontwikkelt over het huiswerk 
en daar heeft u als ouder veel invloed op. 
Tips:  

• belangstelling tonen voor meegebracht huiswerk  
• uw kind helpen met het plannen van huiswerk   
• veel kinderen vinden het prettig wanneer ouders het huiswerk even 

‘overhoren’. Dit neemt een stukje onzekerheid weg en u bent op de 
hoogte van hetgeen uw kind aan het leren is.  

• creëer een vaste opgeruimde plek waar het huiswerk wordt gemaakt 
• laat uw zoon of dochter het huiswerk op vaste tijden maken 
• voor sommige kinderen werkt een planbord met het huiswerk erop goed 
• stimuleer en motiveer uw kind om het huiswerk te maken en herinner 

hem of haar er aan 
• maak het huiswerk niet samen, de bedoeling van huiswerk is dat de 

kinderen zelfstandigheid leren 
• prijs uw kind regelmatig bij een goede inzet (en niet alleen bij goede 

prestaties) 
 
 



Opbouw van het huiswerk 
Groep 3 

o 1 x per 2 weken Lied van de week 
o 5 x per week 10 minuten lezen – start na de herfstvakantie  

Groep 4 
o 1 x per 2 weken  Lied van de week 
o Wekelijks Levend water 
o 5 x per week 10 minuten lezen per dag  
o Onregelmatig De tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 

Groep 5 
o Wekelijks Lied van de week 
o Wekelijks Levend water 
o Wekelijks Spelling 
o Wekelijks Nieuwsbegrip – woordenschat op computer 
o Wekelijks Tafels leren en herhalen 
o Eenmalig  Boekpresentatie (geen beoordeling) 

Groep 6 
o Wekelijks Lied van de week 
o Wekelijks Levend water 
o Wekelijks Spelling 
o Wekelijks Nieuwsbegrip – woordenschat op computer 
o 1 x per 2 weken  Rekenblad (tafelblad, klokkijken, deelsommen) 
o 1 x per 4 weken Topografie  
o Eenmalig  Boekpresentatie (wel beoordeling) 
o Eenmalig Presentatie: onderwerp is vrij – mag een dier zijn 

Groep 7 
o Wekelijks Lied van de week 
o Wekelijks Levend water 
o Wekelijks Spelling 
o Wekelijks Nieuwsbegrip – woordenschat op computer 
o 1 x per 2 weken  Rekenblad  
o 1 x per 4 weken Topografie  
o 1 x per 5 weken  Engels  
o Eenmalig  Boekpresentatie  
o Eenmalig Presentatie: onderwerp is vrij – mag geen dier zijn 

Groep 8 
o Wekelijks Lied van de week 
o Wekelijks Levend water 
o Wekelijks Spelling 
o Wekelijks Nieuwsbegrip – woordenschat op computer 
o 1 x per 2 weken  Rekenblad  
o 1 x per 4 weken Topografie  
o 1 x per 5 weken  Engels  
o Eenmalig  Boekpresentatie 
o Eenmalig Presentatie:  verdiepend onderwerp 

 
 

 


