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Huiswerkbeleid Dynamis. 

Op Dynamis bieden wij in de groepen 1 t/m 7 geen, structureel, huiswerk aan. De gedachte 

hierachter is dat de kinderen al het werk op school kunnen doen. Er komt nog voldoende huiswerk in 

de toekomst!  

In de volgende gevallen wordt wel huiswerk geboden: 

• Sommige kinderen hebben huiswerk nodig om het onderwijsprogramma goed te kunnen 

volgen, daarom bieden wij in enkele situaties wel de mogelijkheid van huiswerk aan. Dit 

wordt van tevoren met de betrokkenen besproken. Dit wordt door de docent van de 

desbetreffende groep bepaald in overleg met de intern begeleider en eventueel directie. 

• Kinderen die extra ondersteuning bij het lezen krijgen en in de Leesklas zitten, krijgen 

wekelijks een tekst mee om thuis te oefenen. Ter ondersteuning van dit extra aanbod is van 

groot belang dat deze tekst thuis geoefend wordt. 

• Er vindt wel een vorm van huiswerk plaats in de vorm van het voorbereiden van een 

spreekbeurt of het maken van een werkstuk. 

• In groep 8 wordt er in de tweede helft van het schooljaar huiswerk geboden om de kinderen 

te laten wennen aan het plannen van werk en voor te bereiden op het middelbaar onderwijs. 

De mogelijkheid bestaat om thuis met digitale programma’s zoals Muiswerk, Squla en Gynzy aan de 

slag te gaan. Er is een groot aanbod van online oefenprogramma’s en u, als ouder/verzorger, bent 

vanzelfsprekend vrij om dit zelf in te zetten voor uw kind.  

Samen activiteiten ondernemen met uw kind om de ontwikkeling te stimuleren, juichen wij toe. Wij 

denken dan aan het voorlezen van boeken, bibliotheekbezoek, museumbezoek, samen Jeugdjournaal 

of andere educatieve programma’s bekijken. Allemaal zaken, die de algemene ontwikkeling van uw 

kind(eren) positief beïnvloeden.  

Wanneer uw kind wel huiswerk meekrijgt, kunt u hier gezamenlijk naar kijken en uw kind indien 

nodig ondersteunen. Zorg er wel voor dat dit op een positieve manier gebeurt, zodat uw kind zich 

hier goed over voelt en zich verder kan ontwikkelen. 

 


