
TIJD VOOR HUISWERK – TIPS VOOR OUDERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSE 
Het is fijn voor een kind als de ouders 
interesse hebben voor wat het op school 
heeft gedaan en geleerd. Laat je kind ook 
aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en 
waardeert. 

AANMOEDIGING    

 

 

 

 

 

 

Moedig je kind aan om te beginnen. Kijk 
samen de agenda na. Bevraag: weet het 
kind wat de opdracht is? Houd toezicht 
terwijl het kind bezig is. Luister mee als het 
kind hardop leest. Stimuleer tot nadenken 
door open vragen te stellen. 

 

REGELMAAT 
 
Kinderen hebben nood aan regelmaat. Elke 
dag op ongeveer hetzelfde uur starten met 
huiswerk en lessen. En vooral op tijd gaan 
slapen en op tijd weer op. Een kind dat moe 

is, kan niet werken en studeren. 
 

Om huiswerk te maken heb je voldoende 
verlichting, verwarming en aangepast 
meubilair nodig. Door een aangepaste 
stoelhoogte krijg je een goede zithouding. 

 

 

 

 

 

 

ACCOMMODATIE 

 

 
RUSTIG EN STIL 

Het kind heeft best een eigen plaatsje om te 
studeren. Dit hoeft niet groot te zijn. Wel 
moet men erop letten dat het er stil en rustig 
is. Werken met de TV op gaat niet. 
 

Orde helpt je om alles terug te vinden. 
Onnodige spullen horen niet op de tafel 
tijdens het maken van huiswerk. Het kind is 
er te snel door afgeleid. Ook in de boekentas 
horen geen onnodige spullen thuis. Geef je 
kind een eigen opbergruimte voor zijn 
schoolmateriaal. 
Spoor het kind aan om netjes en verzorgd te 
werken. 
 

  ORDE 
 

 

 
De school verwacht niet van de ouders dat 
ze zelf ‘les’ geven. Tegenstrijdigheden 
tussen wat de leerkracht zegt en wat papa 
of mama zegt kan het kind in ernstige 
moeilijkheden brengen. Geef je kind ook 
geen extra taken. 
De leerkracht verwacht niet dat ouders de 
huistaak verbeteren. Fouten maken mag! 
Laat de taak zelfstandig maken en kijk na of 
alles werd ingevuld. Laat zelfstandig de 
lessen leren en vraag op ter controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HULP 

 
 

SIGNALEREN 
Als u merkt dat uw kind problemen heeft om 
een bepaalde taak op te lossen of om een 
les in te studeren, aarzel dan niet dit te 
melden aan de leerkracht! 
 

 
 
 
 

SPELEN 
Een kind heeft behoefte aan spel en vrije 
tijd. Bied geen extra taken aan bovenop de 
huistaak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belonen is doeltreffender dan straffen. Een 
goed woordje heeft meer effect dan een 
kwade hand. Bepaal de beloning in 
samenspraak met het kind. Wees sober 
daarin. Probeer wel consequent te zijn. 

Maak geen vergelijking met anderen. 
Beklemtoon behaalde successen. Stel je 
verwachtingen bij en spreek ze uit ten 
opzichte van je kind. Spreek de 
competenties van het kind aan. 

BELONEN 

 
 
 
 
 
 

CONTROLEREN 
Controleer of de huistaak is gemaakt. Zet 
aan tot zelfcontrole a.h.v. vragen: is alles 
ingevuld, ben je niets vergeten, heb je de 
juiste bewerking uitgevoerd, vond je het 
moeilijk of gemakkelijk, vond je het leuk? 
Overhoor als het kind daar zelf om vraagt. 

 


