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Vanaf groep 5 geven we huiswerk op De Duif. De ene leerling pakt het zo op en de 
ander zit er tegenaan te hikken. Afhankelijk van het kind kunnen onderstaande 

tips helpen om het werk te leren plannen en zelfstandig uit te voeren. 
 
1. Huiswerk goed opschrijven  

In de klas wordt aandacht besteed aan het goed opschrijven van het huiswerk. Het 
is terug te vinden op het speciaal daarvoor bestemde bord in de groep. Ook 

hebben leerlingen in groep 6, 7 en 8 een agenda om te leren hun huiswerk 
zelfstandig op te schrijven. U kunt uw kind helpen door regelmatig samen de 
agenda te bekijken en het werk samen door te nemen. 

 Voor de groepen 5, 6 en 7 zullen we gebruik gaan maken van de Digiduif 
agenda, waarin u als ouder het huiswerk van uw kind kunt bekijken. (Tip: 

download de youConnect app om de agenda via uw tablet of smartphone te 
bekijken.) 

 Voor leerlingen van groep 8 starten we met een proef van Edmodo, een digitaal 

platform voor het huiswerk. Edmodo lijkt sterk op de systemen van het 
voortgezet onderwijs, waarin ouders kunnen meekijken naar het huiswerk. In 

juni wordt de proef geëvalueerd en inmiddels hebben ouders van groep 8 
informatie ontvangen om te kunnen inloggen bij Edmodo. 

 

2. Plan de week  
Ook al lijkt dat nog een beetje overdreven, het is verstandig om huiswerk goed te 

plannen. Kinderen uit de bovenbouw hebben al een volle agenda met sport, 
hobby’s en naschoolse opvang. Als u samen op een vast moment de week even 
doorneemt, weet u wat er speelt en wat er van de leerlingen wordt verwacht voor 

de komende week. Overleg met uw kind wat een goed tijdstip is om met bepaalde 
grotere projecten te beginnen als een leeskring of een werkstuk. En maak een 

planning wanneer deze projecten klaar moeten zijn. Eventueel hulpmiddel bij het 
plannen van de week is de huiswerkplanner of een familieplanner. 
 

3. Zorg voor een rustige ‘werkplek’ 
Ook voor kinderen is het belangrijk een rustige plek te hebben om zelf huiswerk te 

kunnen maken en zich te concentreren op hun werk. Zorg dat er thuis ruimte is 
om dat te doen. Laat jongere kinderen dan niet storen. 

 
4. Huiswerk in groep 5 
In groep 5 beginnen we met huiswerk voor spelling. We oefenen woordpakketten 

die worden getoetst in een dictee.  Leerlingen oefenen groepen woorden die bij 
elkaar horen: f-woorden, ijs-woorden, aus-woorden, -aai, -ooi of oei-woorden etc. 

Deze woorden kunt u samen met u kind oefenen of er eens extra op wijzen tijdens 
het voorlezen. Kinderen maken in groep 5 ook een werkstuk. Ze krijgen daarvoor 
de instructies in de klas en mogen zelf thuis hun werkstuk uittypen en inbinden.  U 

vindt het lesmateriaal op de huiswerkpagina van groep 5. 
http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-5.aspx. 

  
  

https://itunes.apple.com/nl/app/youconnect/id514881417
https://www.edmodo.com/
http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/PublishingImages/Huiswerkplanner.pdf
http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-5.aspx


 

 

Huiswerktips 

  

 
5. Huiswerk in groep 6 

Naast de woordpakketten die getoetst worden in een dictee, wordt het huiswerk in 
groep 6 uitgebreid met topografie. Per thema of provincie kunnen kinderen hier de 
topografie vinden. U kunt uw kind helpen door aardrijkskunde te overhoren. Zo 

kunt u zien of uw kind het zelf kan leren of dat het daar hulp bij nodig heeft. In 
groep 6 houden leerlingen een leeskring en maken een werkstuk. Hiervoor krijgen 

ze instructies in de klas. Het lesmateriaal vindt u op de huiswerkpagina van groep 
6: http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-6.aspx. 
 

6. Huiswerk in groep 7 
In groep 7 wordt het huiswerk van spelling van zelfstandig naamwoorden 

uitgebreid met de spelling van werkwoorden die wordt getoetst in dictees. 
Topografie wordt uitgebreid met aardrijkskunde en er komt huiswerk voor Engels, 
Geschiedenis en Naut (natuur en techniek). Samen met uw kind kunt u met Engels 

gesprekjes oefenen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek kunt u 
overhoren. Leuk om te weten waar uw kind mee bezig is! Het lesmateriaal voor 

groep 7 en informatie over het werkstuk, de leeskring en presentaties kunt u 
vinden op de huiswerkpagina van groep 7: 
http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-7.aspx. 

 
7. Huiswerk groep 8 

Leerlingen in groep 8 hebben in principe hetzelfde huiswerkprogramma als 
leerlingen in groep 7. Naast de woorden en werkwoorden zijn er voor alle andere 
vakken nieuwe thema’s opgenomen. Van de leerlingen van groep 8 wordt er wel 

meer zelfstandigheid en planning verwacht. De agenda voor groep 8 vindt u op 
Edmodo. Het lesmateriaal vindt u op de huiswerkpagina van groep 8. 

http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-8.aspx  
 
8. Huiswerk voor rekenen 

Onze nieuwe rekenmethode ‘Pluspunt’ is in drie niveaus ingedeeld. Daarmee kan 
elke leerling werken op het niveau dat bij hem past. Na elke periode van 2 weken 

worden de leerlingen getoetst. Afhankelijk van de uitslag van de toets krijgt elk 
kind een nieuw werkpakket. Zo wordt elke twee tot drie weken bekeken waar het 

kind staat en waar het nog extra op moet oefenen. Het rekenonderwijs is daarmee 
volledig rond het kind ingericht en spoort direct op waar het kind meer oefening 
nodig heeft. Daarom is het niet nodig om kinderen rekenhuiswerk van de methode 

mee te geven. Lees meer over onze rekenmethode ‘Pluspunt’ in deze brochure. 
 

9. Huiswerk voor taal 
Onze methode ‘Taalactief’ werkt op dezelfde manier als de rekenmethode. De 
leerlingen worden regelmatig getoetst op hun taalkennis. Afhankelijk van de 

toetsresultaten krijgen zij een nieuwe werkpakket, waarbij ze extra getrained 
worden om de fouten van de vorige toets te voorkomen.  Daarnaast krijgen de 

leerlingen huiswerk voor de spelling van (werk)woorden. 
 
  

http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-6.aspx
http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-7.aspx
http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/Paginas/Groep-8.aspx
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/Pluspunt/Brochure.htm
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10. Leeskring 

Vanaf groep 5 krijgen leerlingen in de klas instructies mee over hoe ze een 
leeskring dienen te maken. De instructies krijgen ze op papier mee naar huis. 
Naast het boek lezen kunnen ze een powerpoint presentatie maken om de 

leeskring voor te bereiden en eventueel af te sluiten met een leuk toetje.  
Afhankelijk van het leerjaar worden de eisen die aan de leeskring worden gesteld 

zwaarder. De instructies over de leeskring vindt u ook op de huiswerkpagina van 
de groep van uw kind. 
 

11. Werkstuk 
In de klas krijgen de leerlingen instructies voor hun werkstuk, daarbij krijgen ze de 

instructies ook op papier mee naar huis. In groep 5 en 6 wordt het werkstuk 
helemaal in de klas geschreven. Groep 7 moet zelf aan de slag, maar mag dat 
deels op school en deels thuis doen. Groep 8 moet vooral zelf aan het werk. Er 

worden ook eisen gesteld aan de manier waarop het werkstuk wordt ingeleverd. 
Het werkstuk moet in ieder geval thuis getypt zijn, en netjes ingebonden. Laat uw 

kind hierin zoveel mogelijk zelf doen. Op de huiswerkpagina vindt u ook de 
instructies en mindmap over werkstukken en spreekbeurten, zodat u kunt zien wat 
er allemaal moet gebeuren.  

 
12. Typediploma 

Een typediploma is een luxe waar een leerling zijn hele leven plezier van houdt. 
Veel ouders laten daarom hun kind in groep 6, 7 of 8 een typediploma halen. 
Daarvoor zijn verschillende manieren: onderwijs op een locatie in Heiloo (o.a. 

Dompvloet) onderwijs op afstand via bijvoorbeeld Pica of volledig digitaal via 
bijvoorbeeld LoiKids of Typetopia. Als u een typecursus uitkiest, informeer dan bij 

ouders in de buurt en kijk welk soort les het beste bij uw kind past.  
 
Heeft u vragen over het huiswerk? Neem dan even contact op met de 

groepsleerkracht. 

http://duif.tabijn.nl/leerlingen/school/PublishingImages/Mindmap%20-%20werkstuk%20-%20spreekbeurt.pdf

