
Huiswerk maken loopt niet altijd van 

een leien dakje. Zowel voor kinderen 

als ouders is het niet steeds  

eenvoudig om er voldoende tijd  

en aandacht aan te besteden.

ook ná schooltijd betrokken is 
bij de leerlingen hebben we een 
eigen huiswerkbeleid uitgewerkt.

Door regelmatig huiswerk te  

maken neemt de motivatie  

en het zelfvertrouwen van  

leerlingen toe.

We leren leerlingen 

plannen zodat er 

voldoende tijd 

overblijft voor  

gezonde 
ontspanning.

> leerlingen kunnen extra 
oefenen en leren een goede 
werkhouding aan

> zet aan tot zelfstandig  
werken

  > ouders zien wat  
   kinderen op school  
     leren

VAN DE SCHOOL

    ... VOOR DE OUDERS 

            
  ÉN DE LEERLING

OMDAT DE 
ZEVENSPRONG...

HUISWERK
IS BELANGRIJK



De school en de ouders bouwen samen aan huiswerk om het zinvoller  
te maken en huiswerkproblemen te voorkomen of op tijd aan te pakken. 
In het begin sturen we leerlingen; geleidelijk zetten we ze aan tot zelfstandig  
en planmatig huiswerk.

Er komt één keer per week een 

begeleider bij u thuis om 

samen met het kind huiswerk 

te maken. De duur van het  

bezoek is volgens de 

                   schoolafspraken.

            De begeleider kan tips

     geven i.v.m. planning, leer- 

omgeving, -houding, manier 

van werken, ...

Huiswerkbegeleiding is gratis.

Meer informatie over huiswerkbegeleiding kan je vinden op 
www.7sprong.be/huiswerkbegeleiding
Je kan ook contact opnemen op 03/236 37 25  of via  huiswerk@7sprong.be

> Kijk elke dag de agenda van  
uw kind na en parafeer.

> Toon interesse voor het huiswerk  
en moedig je kind aan.

> Zorg voor een aangename, rustige  
en vaste leeromgeving.

> Spoor aan om zorgvuldig te werken.

> Praat met uw kind over huiswerk.

> Verwittig de leerkracht als uw kind 
uitzonderlijk lang aan een taak werkt.

WAT IS

HUISWERKBEGELEIDING?

CONCREET!

WAT KAN U DOEN
ALS OUDER?

INTERESSE?

HUISWERKBEGELEIDING IS GEEN WONDERMIDDEL, MAAR KAN  
HELPEN OM PROBLEMEN VROEGTIJDIG AAN TE PAKKEN.

Met de steun van:
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Huiswerk maken loopt niet altijd van een leien dakje. 
Zowel voor kinderen als ouders is het niet steeds 
eenvoudig om er voldoende tijd en aandacht 
aan te besteden. Omdat de Zevensprong ook 
ná schooltijd betrokken is bij de leerlingen 
hebben we een eigen huiswerkbeleid uitgewerkt. 
Om dit in praktijk te brengen zoeken we vrijwilligers 
die kinderen willen begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

Indien u zich wil en kan vrijmaken op deze dagen en 
met veel enthousiasme onze kinderen hun huiswerk wil 
begeleiden, dan mag u contact opnemen met ons via mail ( 
zorgleerkracht@minnepoortje.be) of even binnen springen 
op school voor meer informatie.

STUDENTEN  LERARENOPLEIDING

& ORTHOPEDAGOGIESTUDENTEN PEDAGOGIE

KORTOM:

BEGELEIDERS 
GEZOCHT!

JONG OF OUD

LEERKRACHTEN
VRIJWILLIGERS

Personen die kinderen willen 
helpen bij hun huiswerk



De school en de ouders bouwen samen aan huiswerk om het zinvoller 
te maken en huiswerkproblemen te voorkomen of op tijd aan te pakken. In het begin 
sturen we leerlingen; geleidelijk zetten we ze aan tot zelfstandig en planmatig huiswerk.

De begeleider gaat één keer per 

week naar het kind thuis om 

samen met het kind huiswerk 

te maken. De duur van het bezoek 

          is volgens de 

          schoolafspraken.

          
Huiswerkbegeleiding is gratis

voor de ouders van het kind.

Indien u zich één keer in de week kan vrijmaken om onze leerlingen 
met veel enthousiasme te begeleiden, kan u contact opnemen 
op  03/236 37 25 of via huiswerk@7sprong.be 
Je kan ook altijd langskomen op school voor meer informatie  
of de website raadplegen op www.7sprong.be/huiswerkbegeleiding

> Een respectvolle en empathische houding  
ten aanzien van de leerling.

> Een positief leer- en leefklimaat creëren  
in samenwerking met de ouders.

> Tips te geven ivm planning, leeromgeving, 
leerhouding, manier van werken, ... 

> De inhoud correct overbrengen.

WAT IS

HUISWERKBEGELEIDING?

CONCREET! WAT VERWACHTEN WE
VAN DE BEGELEIDER?

INTERESSE?

ALS STUDENT LERARENOPLEIDING IS HET WERK ALS HUISWERKBEGELEIDER  
AL EEN GOEDE VOORBEREIDING OP MIJN TOEKOMSTIG WERK ALS LEERKRACHT

Met de steun van:
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