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De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor sommige 
kinderen groot. 

In de eerste jaren kan uw kind uw hulp nodig hebben. Al is het alleen maar bij 
de planning van het huiswerk of door belangstelling te tonen. Dat kan gaan 
veranderen. Uw kind wil het zelf doen en wil niet meer dat ouders zich 
daarmee ‘bemoeien’. 

Het doel van hulp bij huiswerk is altijd: uw kind helpen om zelfstandig 
het huiswerk te maken. Leer uw kind handigheidjes zodat het zichzelf 
uiteindelijk weet te redden. Maak schema’s van het huiswerk of 
bedenk ezelsbruggetjes.

Wat u als ouder kunt doen
• Laat uw kind zelf initiatief nemen. Vraag of u kunt helpen. 
 Leg uw hulp vooral niet op als een verplichting.
• Wat gaat goed en waar loopt het tegenaan? Vraag uw kind   
 regelmatig hoe het op school gaat.
• Houd contact met de school door ouderavonden te bezoe- 
 ken. U bent goed op de hoogte van het proefwerkrooster   
 en de mogelijkheden van hulp vanuit de school. 

Uw kind steunen
Steun uw kind door regelmatig te vragen hoe het gaat. 
Geef positieve feedback. Benadruk wat goed gaat en wat u 
waardeert als het om inzet gaat. Het lijkt soms makkelijker 
om kritiek te uiten. Dat is vaak meer zichtbaar en het lijkt 
soms of kinderen daar alle aanleiding toe geven. Toch is 
het van belang om te blijven letten op wat goed gaat. 
U verstevigt daarmee de relatie met uw kind. Uw kind 
komt dan ook naar u toe als het niet goed gaat op 
school.  

  

 
 

 
 

 

Vraag een docent om 
advies. Een docent weet 
hoe uw kind op school 
is en hoe u uw kind kunt 
begeleiden. Sta open 
voor de ideeën vanuit 
school. 

Tip!
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TIP!

Uw kind kan ook zichzelf overhoren. Dit helpt uw kind het 
beste. Er zijn websites die hulp bieden bij het overhoren:

www.ezelsbrug.nl 
www.mijnquiz.nl
www.woordjesleren.nl                                                         
www.lereniseenmakkie.nl 

 Geen afleiding

Als u het zelf moeilijk vindt om het huiswerk uit te leggen, kan misschien een ouder 
broertje of zusje helpen. Kinderen nemen sneller iets aan van andere kinderen. Soms 
kiezen kinderen ervoor om huiswerk samen met een klasgenootje te maken. Stimuleer 
dit en vraag belangstellend hoe het gaat. Er bestaan ook huiswerkinstituten waar uw kind 
huiswerk kan maken. Hier zijn mensen die van alle vakken veel weten. 

Bespreek met uw kind welke vragen de docent mogelijk zou kunnen stellen op de toets. 
Zo leert uw kind een inschatting te maken van hoofd- en bijzaken van de stof.

Maak de hulp bij het huiswerk of het overhoren tot iets gezelligs. Bespreek samen eerst de dag 
onder het genot van wat drinken en een koekje. Daarna bespreekt u het komende huiswerk 
en de toetsen. Hoe reageert uw kind? 
Vraag ook andere ouders hoe zij hun kind begeleiden bij het maken van huiswerk.

 Overhoren

 
• Bespreek wanneer u uw kind kunt overhoren. Plan een duidelijk moment in.
• Overhoren kan ook op gezellige momenten, bijvoorbeeld tijdens het koken.
• Probeer er een speels element in te krijgen door bijvoorbeeld ‘blind’ iets aan  
  te wijzen, rolwisseling van vraag-antwoordspel, scoren binnen een bepaalde  
 tijd, prestatiecurve bijhouden of door een casus voor te leggen.
• Overhoor alleen de vakken en de stof die uw kind zelf aangeeft. 
• Overhoor alleen de vakken die u zelf ook beheerst. Het is voor uw kind   
 lastig als het de stof eerst aan u moet uitleggen. 
• Sluit duidelijk af: wat beheerst uw kind wel? Wat nog niet? Is het van 
 belang er nu aan te werken? Is het nodig om nog een handige manier   
 samen te bedenken hoe je dit nog snel kunt leren? Geef ook duidelijk   
 complimenten over de inzet en op het resultaat als dit ook voldoende 
 is. Deze opmerkingen komen altijd binnen.
 Rond duidelijk het overhoormoment af. Het maakt uw kind bewust  
 van hoe het ‘leren leren’ voor hem/haar het beste werkt.

  

         




