
 
 

 

  

 

Beste ouders, 

Vorig schooljaar hebben we met het volledige team ons huiswerkbeleid herbekeken. We hebben dit 

zoveel mogelijk laten aansluiten bij onze schoolvisie. Daar we de betrokkenheid van de ouders en 

kinderen belangrijk vinden, hebben wij uw mening en deze van de kinderen hierover gevraagd via 

een enquête. Graag delen wij u de resultaten mee.  

Schoolvisie rond huiswerk: 

Huiswerk dient zinvol te zijn. Dit betekent gedifferentieerd en doelgericht. 

Huiswerk mag niet zwaar doorwegen na school en mag geen tijdvulling zijn. 

Er moet eveneens na de schooluren tijd zijn voor ontspanning en spelen. 

 

Resultaten enquête bij de kinderen. 

Meer dan 50% maken hun huiswerk thuis of in combinatie met op school. 

Meer dan 50% hebben hulp nodig bij het maken van hun huiswerk. 

Meer dan 70% hebben nog tijd om na school te ontspannen. 

Meer dan 50% vinden huiswerk zinvol om te oefenen of te leren voor een toets. 

 

Resultaten enquête bij de ouders van de kleuterschool (er is geen huiswerk in de kleuterschool). 

Huiswerk is noodzakelijk als een training naar het middelbaar toe. 

Huiswerk mag niet overheersend zijn (niet te veel) / nog ruimte voor hobby’s. 

Zelfstandigheid en discipline leren via huiswerk. 

Meer dan 50% van de ouders zijn voorstander van huiswerk. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resultaten enquête bij de ouders van de lagere school. 

Meer dan 50% van de kinderen werkt minder dan 30 minuten aan zijn/haar huiswerk. 

Meer dan 50% werkt zelfstandig aan zijn/haar huiswerk en een groot deel maakt zijn/haar huiswerk 

met behulp van de toezichtster/ouders. 

Meer dan 50% van de kinderen ervaart huiswerk positief. 

Meer dan 50% van de ouders ervaart huiswerk in een positieve sfeer. 

Meer dan 50% van de ouders vindt dat er huiswerk moet zijn, maar ook nog tijd voor hobby’s (geen 

huiswerk op woensdag). 

Huiswerk is noodzakelijk om leerstof in te oefenen en om de ouders betrokken te houden bij de 

leerstof. 

Liever regelmatig huiswerk dan af en toe. 

 

Deze resultaten en de uiteindelijke huiswerkbeleiden van elke klas kan u terugvinden op de website 

van de school (www.gemeenteschoolsterrebeek.com). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Beddegenoodts Cindy. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gemeenteschoolsterrebeek.com/

