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HUISWERKTIPS VOOR OUDERS EN LEERLINGEN 
1.Toon belangstelling voor de school en voor het huiswerk van uw kind. 
• Positief reageren op huiswerk. 
• Ruzies en spanningen proberen te vermijden. 
2.Kies een rustige plek om te werken. 
• Bij lawaai van televisie of radio is huiswerk maken niet mogelijk. 
• Op de tafel of het bureau moeten niet allerlei spullen liggen die afleiden. 
• Er moet voldoende licht zijn, het moet niet te warm of te koud zijn en er moet  
voldoende frisse lucht zijn. 
• Schoolspullen netjes opruimen, zodat geen tijd verloren gaat met zoeken. 
3.Kies elke dag een vast tijdstip om huiswerk te maken. 
• Leerlingen van De la Salle studeren gemiddeld een uur per dag. 
• Maak afspraken over de tijdsindeling: vrije tijd/werktijd. 
• Spoor uw kind aan om te beginnen. 
4.Zorg voor voldoende nachtrust. 
• Hierop toezien is ook een vorm van studiebegeleiding. 
Een kind van 12-14 jaar heeft gemiddeld tien uur slaap per etmaal nodig. 
5.Hulp bij de organisatie van het huiswerk 
• In de agenda moet alles goed en duidelijk opgeschreven zijn. Raadpleeg ook de agenda in  
   Magister. 
• Denk na over de volgorde: leerwerk en maakwerk afwisselen. 
• Begin met leren op de dag dat het proefwerk is opgegeven. 
• Echt leren betekent veel herhalen. 
• Dat kan natuurlijk niet als je je kluisje als boekenkast gebruikt. 
Dus: boeken, schriften, multomappen en andere schoolspullen thuis bewaren. 
• Weet wat je precies moet doen. Bijvoorbeeld vraag én antwoord op schrijven, een  
invuloefening maken, plaatjes opzoeken. 
• Woordjes leren: beter is drie keer 10 minuten dan één keer 30 minuten. 
• Woordjes leren betekent ook de woordjes opschrijven. 
• Laat iemand je overhoren. Liefst niet in de volgorde van het boek. 
• Probeer zelf vragen te maken over de stof die je moet leren. 
• Pak de avond tevoren je tas in, netjes alle spullen van een vak bij elkaar. 


