HUISWERKBELEID DE BEVER
VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR
1.Soorten huiswerk
Vak
TAAL
Lezen

Doe opdrachten

leeropdrachten

Voorbeeld: krantenartikel lezen en
in eigen woorden weergeven.
Taalbeschouwing Opzoeken in woordenboek

Leren voor proefwerk

Spelling

Woordpakketten oefenen

Leren voor proefwerk

Spreken

Voorbereiden van spreekbeurten

WISKUNDE
Bewerkingen
Hoofdrekenen

Meten en metend
rekenen
Cijferen

Inoefenen van de trucs, begrippen
Oefenen van de leerstof door
oefeningen te maken op de Yurls
pagina van de juf
Kloklezen, thermometer aflezen,
meetoefeningen
Inoefenen van de techniek

Inoefenen van de trucs, begrippen

Info opzoeken in boeken, op pc
Schema’s maken (mindmappen)
Oefenen met de atlas
Spreekbeurten uitvoeren

Lesinhoud leren, dit kan ofwel
enkele lessen zijn ofwel volledig
thema. ( ‘s).

Inoefenen van de tabellen en/of de
formules
Inoefenen van de begrippen
voorbeeld: som, verschil,
quotiënt…

W.O.

MUZISCHE
VORMING
Beeld, muziek,
dans,…

Meebrengen van materialen
Uitvoeren van een dans
( schoolfeest, vrij podium)

FRANS
Woordenschat foutloos kopiëren
Luidop lezen van de lesjes
Oefenen van de leerstof voorbeeld
de werkwoorden vervoegen

Woorden kennen, bepaalde
zinsconstructies kennen,
uitdrukkingen …
De vervoegingen van de
werkwoorden
Een gesprek kunnen voeren
voorbeeld in de vorm van een
rollenspel.

2. Enkele tips:
1) Wiskunde :
 Bij het oplossen van de oefeningen gebruik maken van het onthoudboekje: het
vergeet-me-nietje.
 Trage werkers maken geen verdiepingsoefeningen.
 Bij het verbeteren van de oefeningen heeft de juf al stappen bij genoteerd om
tot een goede oplossing te komen.
2) Lezen :
 Begrijpend lezen: een krantenartikel lezen. In eigen woorden vertellen wat ze
gelezen hebben.
 Luisteren: vertellen over een gebeurtenis.
3) Frans:
 Gebruik maken van het onthoudboekje “ Mon Petit livre vert”.
4) Algemeen:
 Motiveer je kind door gebruik te laten maken van de computer, dit kan op de
Yurls pagina van de juf en op Bingel.
 Er wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van de agenda: wat wordt waar
genoteerd? Wat doe ik als een taak reeds in orde is? Wat kan ik nog doen? (
kijken naar de volgende dagen)
 Er wordt de kinderen duidelijk gemaakt dat ze heel veel kunnen doen in klas,
maar wie zich bezig houdt met andere dingen, heeft uiteraard meer werk thuis.
 Zijn de kinderen vroegtijdig klaar met een taak in de klas, dan mogen ze altijd
iets anders afwerken, verbeteren, in orde brengen.
 Er is ook nog extra tijd voorzien in de les contractwerk.
 Contractwerk is het bijhouden en in orde brengen van onafgewerkte taken.
 Moedig je kind aan tijdig te beginnen.
- Moedig je kind aan om dagelijks te werken en niet te veel uit te stellen.
 Bekijk de agenda van je kind en volgt dit goed op!
 Laat je kind zelfstandig werken, help enkel indien nodig. Leer je kind om door
te zetten ook al gaat het soms iets moeilijker.
 Bij het luidop lezen van een Franse tekst/woorden een luisterend oor bieden,
stuur bij indien nodig.
 In de derde graad wordt er vooral gewerkt op het zelfstandig leren werken en
het leren plannen. Dit om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op
het middelbaar. Tijdens de grote proefwerkperiodes wordt er heel veel
aandacht besteed aan het maken van een planning voor die periode. Hiervoor
krijg je kind extra instructie en/of hulp van de juf.

