
Thema-avond ‘huiswerk & leren leren’ Schoter Scholengemeenschap Haarlem november 2016 

 1 

 
 

 

 plannen & organiseren, concentratie, huiswerk. Tips van ouders voor ouders. 

 

1. Huiswerk verwerken in een weekplanner. 

2. Aan het einde van de dag een to-do lijstje maken voor de volgende dag. 

3. Kleurtjes geven aan huiswerk in je weekoverzicht (papier of digitaal). Bijvoorbeeld: blauw = leerwerk, 

groen =maakwerk, oranje =werkstukken. Zo overzie je hoeveel tijd het huiswerk die week vraagt. 

4. Veel woordjes leren? Markeer alle woordjes die je al kent met een kleur, alles wat overblijft moet je 

nog leren. Elke keer als je een woordje kent markeer je dit woordje. Hoe meer kleur je ziet, hoe 

minder je nog moet doen, dat geeft ruimte in je hoofd. 

5. Laat je kind meeliften in jouw structuur: 

Voorbeeld: Als je nu leert, dan kom je als ik ga koken beneden zitten en kun je TV kijken. 

6. Geen ruzie maken over huiswerk, maar samen het aangaan. 

Bijvoorbeeld: Het is inderdaad veel, maar als je nu een uur gaat zitten en na het avondeten 1 uur is 

het klaar. 

7. Ziet het kind op tegen het leren van veel tekst? Vraag je kind om na 2 pagina’s aan jou te vertellen 

wat hij/zij heeft gelezen. 

8. Een korte spanningsboog?  Op sommige educatieve websites krijg je in een kort filmpje de stof 

uitgelegd. Voor sommige kinderen helpt dit de stof beter op te nemen in plaat van alleen lezen. Zie 

de filmpjes van geschiedenis docent Jortgeschiedenis. 

9. Samen haalbare doelen stellen. Dus woordjes leren. Van 9-9;15 uur is mijn streven 20 woordjes te 

kennen.  (En niet, in 15 min ga ik alle 100 woordjes leren of ik heb wel 1,5 uur nodig) 

10. Gekke dingen bedenken zoals ezelsbruggetjes. 

11. Leren om een realistische planning te maken en helpen ze daar aan te houden.  

12. Wifi-tijd beperken via de router of belonen met wifi-tijd eerst leren, dan het net op. 

13. Print rooster uit en hang het op. Zo hoef je bij het inpakken van de tas niet de hele tijd op je mobiel 

te kijken. 

14. Weekplanning op een wisbordje. Elke keer als je iets af hebt kun je het weghalen.  
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15. Vermijd de waarom vraag: Dan moet het kind zich verantwoorden. I.p.v. waarom heb je niet geleerd, 

wat maakt dat het je nog niet is gelukt, of wat heb je nodig? 

16. Ik ga ervan uit dat het je lukt, maar geef even een seintje als je vastloopt, dan kijk ik even met je mee. 

17. Niet zuchten en verwijten, dat weet je nu toch wel, maar rustig blijven aangeven hoe je het wilt 

hebben. 

18. Veel complimenten geven op de aanpak, niet op het cijfer. Bijvoorbeeld. Je hebt hard gewerkt voor 

deze 7, echt knap.  

19. Woordjes leren? Zet de woorden op kaartjes met op de achterkant de betekenis. Kaartjes wegleggen 

van de woorden die je kent. Geeft overzicht! 

20. Vrijdag planning van de week erop doornemen (ook privéafspraken) en een weekplanning maken.  

21. Leg een notitieblokje neer of hang een whiteboardje op waar niet te vergeten zaken op staan! 

22. Woordjes leren onder de douche, woordjes in een plastic hoesje tegen de muur plakken. 

23. Vragen bedenken over de lesstof, inspreken op je mobiel en afspelen. Het kind kan dan hardop de 

vragen beantwoorden aan zichzelf. 

24. Laat klasgenoten elkaar op afstand overhoren door vragen voor elkaar te bedenken en die aan elkaar 

te mailen. 

25. Woordje inspreken in je mobiel en afspelen. 

26. Woordjes, gebruik het programma wrts. 

27. De lesstof voor de toets bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis opnemen en terugluisteren. 

28. Huiswerk afwisselen in zwaarte en moeilijkheidsgraad.(makkelijk-moeilijk-makkelijk) 

29. Leerwerk boven en maakwerk aan de tafel beneden. ( vaak willen ze ook gezelligheid en kan je ze een 

beetje stimuleren) 

30. Alarm op horloge of stopwatch inzetten om de tijd dat een kind aan een taak gaat te kaderen. 

31. Reminders op een briefje helpen het chaotische hoofd. 

32. Aan het einde van de week de hele schooltas leeghalen en rommel weggooien. Help als ouder hierbij. 

33. Voor werkstukken: lijstje maken wat er allemaal in het werkstuk moet komen en afvinken. 

34. Uitdagen om 1 uur te werken met mobiel en 1 uur zondert mobiel. Laat ze ervaren wat beter werkt. 

35. Hardop leren en bewegend leren. Bijvoorbeeld voetballen en op je mobiel de woordjes die je hebt 

ingesproken oefenen. 
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36. Leer je kind dat het goed is om voordat iets wordt ingeleverd (werkstuk of verslag) nog even wordt 

gelezen door iemand, ouder, familielid of iemand anders. Onduidelijkheden of typfouten kunnen dan 

nog worden opgehelderd of gecorrigeerd. 

37. Geef de tip aan je kind om de zaken die ze lastig vinden voor de toets op te schrijven en de ochtend 

voor de toets nog even kort door te nemen. 

38. Samen aan tafel werken. Dus vader of moeder werkt en kind werkt aan dezelfde tafel. 

39. Af en toe vragen tijdens het huiswerk, ‘ kan ik nog iets voor je betekenen?’. 

40. Bakjes neerzetten om samenvattingen, toetsen en losse instructieblaadjes in te bewaren. Regel is dan 

alles wat rondslingert wordt daarin verzameld. 

41. Mapjessysteem voor samenvattingen en toetsen. 

42. Eerst uitrazen, dan pas leren. 

43. Overhoortip wiskunde /nask ? Door het kind eerst te vragen wat weet je hier al van? En daarna wat 

weet je nog niet? 

44. Helpen met leren is vooral helpen met structuur en ordening brengen in de leer-en maaktaken. 

45. Proeftoets maken en nakijken. Alles wat je nog niet beheerst oefenen. 

46. Vrije tijd inplannen. 

47. Maximaal aantal huiswerktijd inplannen, er niet overheen gaan. Ook een minimaal huiswerktijd 

inplannen. 

48. Heb je een kind dat lastig zaken in zijn boek kan terugvinden? Koop kleine langwerpige post-its in 

kleur (Hema). Als er geleerd moet worden, plakt het kind op de pagina’s waar bijvoorbeeld theorie en 

een samenvatting staat deze post-its. Dit voorkomt het telkens moeten opzoeken van de belangrijke 

zaken. 

49. Wijs het kind op oefensites. Bijvoorbeeld voor Nederlands Cambiumned. 

50. Laat een oudere broer of zus tips geven, nemen ze vaak meer van aan dan van ouders. 

51. Laat een oudere broer of zus bijles geven, desnoods voor een beloning. 

52. Alle vakken in vakkenkastje op vakken gesorteerd. 

53. Vaste plekken organiseren in huis voor sleutels, gymkleding, schoolboeken etc. 

54. Stimuleren om huiswerkmomenten in de klas te benutten, dan hoef je thuis minder te doen. 

 

 


