
Zo doen wij dat! 
Huiswerk 

Groep 1 & 2 

 De leerlingen in groep 1 & 2 krijgen geen huiswerk mee 

Groep 3 & 4* 

 We stellen een infoblad en leesblaadje per kern van Veilig Leren Lezen beschikbaar. Hier mee oefenen 
hoeft niet, maar helpt wel ontzettend! 

 Vanaf groep 4 stellen we oefenbladen beschikbaar voor spelling, tafelsommen en klokkijken. Ook hier 
geldt: oefenen hoeft niet, maar helpt wel ontzettend! 

Groep 5 & 6* 

 We stellen spellingsboekjes met alle spellingscategorieën en woorden uit de blokken beschikbaar. Het 
helpt om hier ook thuis mee te oefenen. 

 Voor de toetsen van zaakvakken wordt het werkboek mee naar huis gegeven. Het is niet de bedoeling 
om deze in zijn geheel te ‘leren’, de samenvatting geeft kort en bondig de behandelde stof weer. De stof 
nog eens doornemen voor de toets draagt wel bij aan het leereffect. 

Groep 7 & 8* 

 We stellen spellingsboekjes met alle spellingscategorieën en woorden uit de blokken beschikbaar. Het 
helpt om hier ook thuis mee te oefenen. 

 Voor de toetsen van zaakvakken wordt het werkboek mee naar huis gegeven. 
Het is niet de bedoeling om deze in zijn geheel te ‘leren’, de samenvatting geeft 
kort en bondig de behandelde stof weer. De stof nog eens doornemen voor de 
toets draagt wel bij aan het leereffect. 

 Soms geven we huiswerk mee om te oefenen met het maken van huiswerk. Dit 
blijft altijd beperkt tot maximaal twee taken per week. 

* In sommige, individuele, gevallen maken we aparte afspraken over het thuis oefenen met 
leerstof. Dit wordt altijd eerst met ouders/verzorgers overlegd. 

Op veel basisscholen wordt gewerkt met huiswerk., ook op de Bonnerschool. We hebben op school  
afspraken gemaakt, omdat we het belangrijk vinden dat het huiswerk dat we geven nuttig en voor iedere 
leerling passend is.  

Onze visie is dat leerlingen na schooltijd ruim tijd moeten hebben om te spelen en sporten. De keukentafel 
mag geen verlengstuk van het onderwijs worden. Soms helpt het wel om gericht, kort te oefenen.  
Wij stellen per groep materialen beschikbaar om u daarin te ondersteunen.  


