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De agenda is een werkinstrument voor de leerlingen van de lagere school en 
een contactinstrument tussen leerkracht en ouders. 
Ouders en leerkrachten kunnen de agenda gebruiken om berichten te noteren. 
Ouders controleren per dag/week de agenda in afspraak met de leerkracht en 
naamtekenen of paraferen de voorbije week. 
 

 
 

5.3 Huiswerkbeleid ________________________________________________ 

 
- Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle 
leerlingen van de lagere school een ouderbrief mee waarop het 

worden toegelicht. 
- 

toegelicht.  
- Huistaken en lessen kunnen gegeven worden elke schooldag in 

de week en worden in de schoolagenda genoteerd. Daarom is het zinvol dagelijks de 
schoolagenda in te kijken. 
De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. 
De leerkracht kan dit controleren en eventueel sanctioneren. 
Wanneer u merkt dat uw kind problemen heeft bij het maken van een taak of het leren van een 
les, meldt u dit best via de schoolagenda aan de leerkracht. Zij/hij kan dan snel ingrijpen en de 
leerstof nogmaals uitleggen zodat uw kind de taak of de les wel begrijpt. 
- Het is vanzelfsprekend dat er gradatie is in het geven van huistaken : 

*In het 1ste leerjaar is het regelmatig inoefenen van geleerde letters en woordjes een 
noodzaak.Daarnaast kunnen korte huistaken gegeven worden. 
*In het 2de, 3de en 4de leerjaar wordt op regelmatige basis huiswerk gegeven als verwerking 
van wat in de klas geleerd werd. Na een thema van WO en godsdienst wordt verwacht dat de 
lessen grondig geleerd worden. Hiervoor krijgen de leerlingen voldoende tijd. De ouders 
worden verwittigd via de schoolagenda. 
*Voor de 3de graad kunnen er dagelijks huistaken worden meegeven als voorbereiding op de 
werking in de middelbare school. De leerstofpakketten zullen iets groter zijn. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen hun taken zelfstandig kunnen verwerken. 
- Tijdens vakantieperiodes is het wenselijk dat er geen huistaken worden gegeven. Op vraag 
van ouders of op advies van de leerkracht kunnen tijdens de vakantie ondersteunende taken 
worden meegegeven. 

 
5.4 Huiswerktoezicht ______________________________________________ 

 
- De kinderen van de lagere school die in de naschoolse opvang moeten blijven, kunnen hun 
huiswerk kunnen maken in een rustige ruimte onder toezicht van een opvangmevrouw.  

- opvanggebruikers betalen enkel de opvang.  
- Bij het begin van het schooljaar wordt aan de ouders via een ouderbrief gevraagd of hun 
kind al dan  niet verplicht en op welke dagen aanwezig is tijdens dit huiswerktoezicht. 
- Volgende afspraken gelden voor het huiswerktoezicht : 
* Het huiswerktoezicht gaat door op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.20 uur tot 
17.10 uur. 


