HUISWERKBELEID ’ t Mozaïek
TWEEDE LEERJAAR
1.Soorten huiswerk
Vak
TAAL
Lezen

Doe opdrachten

Schrijven

Naam – adres in hoofdletters

Spelling

Inoefenen woordpakketten

WISKUNDE
Bewerkingen

leeropdrachten

Woordenrijen oefenen( vnl zwakke
lezers)

+/- tot 100 met en zonder brug :
sommen oplossen

Hoofdrekenen

Tafels ( tafeldoosje en kaartje),
dubbelsommen, splitsingen
automatiseren (kaart)

W.O.
Thema herhalen

MUZISCHE
VORMING
Beeld, muziek,
dans,…

Materiaal meebrengen

Versje oefenen

2. Enkele tips:
1) Praktisch:
 Schriften, blaadjes in harde kaft ( plastieken map), niet los in boekentas!
 Handen wassen voor het maken van het huiswerk
 Huiswerk niet laten rondslingeren ( weg van broertjes en zusjes)

2) Taal
 Zwakkere lezers krijgen de raad om op de huiswerkvrije dagen een tiental minuten te
oefenen in hun individuele leesmapje met woordenrijen.
 Alle leerlingen worden aangemoedigd om thuis te lezen uit boeken van de klas bieb,
leerlingen hebben hiervoor een leeskaart.
 Als leerlingen niet graag lezen, wordt aan de ouders gevraagd om samen te lezen ( elk
een stukje, 2 à 3 zinnen). Afwisselend lezen kan hen stimuleren en zo ervaren ze
leesplezier.
 Yurls pagina en Bingel om thuis te oefenen.
 Bij inoefening van de woordpakketten ( elke donderdag als huistaak) mag er door de
ouders geholpen worden bijvoorbeeld door woorden te bedenken, door woorden te
dicteren…

3) Wiskunde :
 Tafels oefenen thuis is echt een noodzaak! Oefen samen, dit kan in de keuken, in de
auto, in de badkamer enz.. Laat hun de kaartjes opzeggen ( 3 x per week) en dit voor
een vijftal minuten per keer. De tafeldoos zit in de boekentas.
 Sommen worden éénmaal per week meegegeven om te oefenen. Indien problemen,
vraag de juf om concreet materiaal.
4) W.O. :
 Na elk thema wordt het bundeltje meegegeven naar huis om te oefenen en te leren
voor een toets. Hiervoor krijgen de kinderen een week de tijd
 De kinderen kunnen de oefentoetsen op de website van Mundo oplossen als
inoefening van het thema.
5) De agenda :
 Dagelijks ondertekenen van de agenda en bij vragen en/of opmerkingen kan je dit in
de grijze zone noteren.

