Onze visie op huistaken
1.

Daltononderwijs en huistaken

Binnen het daltononderwijs is er geen specifieke afspraak rond huistaken.

2. Daltonschool Het Leerlabo en huistaken
Leerlingen brengen al een hele tijd door op onze school, waar de verwachtingen al hoog liggen.
Na schooltijd hebben leerlingen recht op vrije tijd, op ontspanning en beweging en ‘anders leren’.
Het Leerlabo is immers maar één plek waar kinderen leren.
Toch kan het in de huidige maatschappij (en voor het behalen van de eindtermen) niet anders
dan dat er thuis een aantal zaken verder opgepakt worden. Ook voor het behalen van een aantal
eindtermen rond ‘leren leren’ en voor de overgang naar het secundaire onderwijs is het
noodzakelijk huistaken te voorzien.
Onze huistaken dienen dus niet om de onderwijsleertijd te verlengen. We geven ook geen
huistaken mee om kinderen zomaar wat extra werk mee naar huis te geven of om ouders te
informeren over wat we in de klas doen (hier hebben we onze brieven, klasblogs,… voor).
Onze huistaken zijn dus ALTIJD zinvol !

a. Pijlers van dalton komen ook terug in onze huistaken
Binnen onze school staan de 3 pijlers: samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
voorop. Natuurlijk verwachten we dat er ook thuis op deze manier gewerkt wordt.
We verwachten van onze leerlingen dat ze hun huistaken:
- zelfstandig maken (eventueel met wat begeleiding van onze ouders)
- ze verantwoordelijk omgaan met het huistaken -> zelf maken, orde dragen voor de materialen,…
- samen met hun groepsleden maken (ieder neemt hier zijn/haar verantwoordelijkheid in op!)
indien het op een groepswerk gaat.
Leren kiezen en plannen is voor ons ook belangrijk. De huistaken kunnen zelf ingepland worden,
samen met de ouders. Meer info over het plannen van huistaken vind je verder in deze visie
terug.
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b. Waarom huistaken ?
- Leren leren;
- Leren plannen;
- Verantwoordelijk leren nemen voor de eigen taken;
- Vlotte overgang naar secundair onderwijs;
- Inoefenen, automatiseren,… van de leerstof uit de klas (huistaken zijn NOOIT nieuwe leerstof !)
c. Wat verstaan wij in het Leerlabo onder “zinvolle” huistaken ?
► Taken
- Kleine opdrachten waarbij leerlingen uitgedaagd worden om wat ze leerden in de klas in
hun eigen omgeving te gaan herkennen en toetsen.
- Sommige kinderen geraken, door hun mindere inzet in de klas, niet klaar met hun taken.
Dit vinden we dan wel een reden om hun taken thuis af te maken.
► Oefenen
- Wat moet gememoriseerd en geautomatiseerd worden kort inoefenen
vbn.
Aanvankelijk lezen: letters,…
Aanvankelijk rekenen: splitsingen, optellen en aftrekken,…
Tafels
Franse woorden of dialoogjes
Technieken inoefenen: cijferen, schrift,...
- Samenhangende informatie verwerven en gebruiken: leren voor toetsen
- Sommige kinderen hebben nood aan extra inoefening bij bepaalde leerstof onderdelen.
Ook dan raden we aan om extra te oefenen.
► Voorbereiding
- Een tekst die ’s anderendaags behandeld wordt al eens vooraf lezen.
- Informatie verzamelen (vb maaltijdendagboek bijhouden, vogeltelling in tuin of buurt,
mediagebruik in kaart brengen, buurman interviewen, …).
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► Praktische zaken
- Zwemgerief meebrengen
- Briefjes (zoals die voor oudercontacten, warme maaltijden,…) terug mee naar school
brengen
► Extra’s
- Vrijetijdslezen (ter bevordering van het leesplezier en het leesniveau).
-…

d. De huistakenplanning
- Op vrijdag wordt de huistakenplanning voor de komende week meegegeven. In deze
planning staan alle taken omschreven. Er is op deze planning ook ruimte voorzien om alle
hobby’s te noteren, zodat de huistaken goed ingepland kunnen worden. We verwachten dat
ouders samen met hun kind de planning opstellen en dat ouders gedurende de week het
kind begeleiden bij het opvolgen van de planning en elke dag een paraaf zet.
- In de 3de graad worden er ook bij grote toetsen toetsenwijzers meegegeven. Zo weten ouders
en kinderen welk toets wanneer gepland is en wat de kinderen hiervoor moeten
kennen/kunnen. Voor de lagere klassen gaan toetsen over parate kennis. Hiervoor moet
niet gestudeerd worden.

e. Extra aandachtspunten
- We verwachten dat kinderen een pc/internet ter beschikking hebben om op bingel te oefenen.
- Een vaste huistaken-plaats waar het kind rustig en ongestoord kan werken is zeker een
pluspunt!
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